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Pozměňovací návrh 1
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 
mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím a současně 
chráněna svoboda projevu, soukromé 
údaje a bezpečnost v on-line prostředí; 
zdůrazňuje, že k ochraně dětí a mládeže 
potřebujeme vyjasněná pravidla pro 
internetovou reklamu, jež se budou týkat i 
odpovědnosti platforem, a pro spravedlivý 
elektronický obchod; současně požaduje, 
aby bylo prováděno striktní rozlišování a v 
každém z případů byla uplatňována 
přesně definovaná celounijní pravidla s 
cílem vypracovat soudržný regulační 
proces a zajistit větší bezpečnost, důvěru a 
posílení postavení uživatelů globálních 
platforem i podniků, které tyto platformy 
využívají, přičemž je nutné zaručit 
ambiciózní úroveň kybernetické 
bezpečnosti, ochrany údajů a 
důvěryhodných služeb v oblasti IKT v 
souladu se zásadami transparentnosti a 
rovného zacházení; navrhuje, aby byly 
harmonizovány právní předpisy v oblasti 
digitálních služeb s cílem zahrnout do 
nich široké spektrum on-line 
zprostředkovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nutné, aby byla přijata 1. považuje za nutné, aby byla přijata 
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jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 
mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti, propagandě a dezinformacím, 
ochranu dětí a mládeže a internetovou 
reklamu, mikrocílení a spravedlivý 
elektronický obchod, a současně požaduje, 
aby se striktně rozlišovalo mezi 
nezákonným obsahem, škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různé přístupy a pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 
mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti, šikaně on-line, trestným činům 
z nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí 
a mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 
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mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným, protiprávně 
sdíleným a škodlivým obsahem a 
dezinformacemi, protože v každém z 
těchto případů je třeba uplatňovat různá 
pravidla;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 1

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1. považuje za nutné, aby byla přijata 
jednotná, celounijní pravidla pro boj proti 
nenávisti a dezinformacím, ochranu dětí a 
mládeže a internetovou reklamu a 
spravedlivý elektronický obchod, a 
současně požaduje, aby se striktně 
rozlišovalo mezi nezákonným a škodlivým 
obsahem a dezinformacemi, protože v 
každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

1. považuje v zásadě za nutné, aby 
byla přijata jednotná, celounijní pravidla 
pro boj proti nenávisti a dezinformacím, 
ochranu dětí a mládeže a internetovou 
reklamu a spravedlivý elektronický 
obchod, a současně požaduje, aby se 
striktně rozlišovalo mezi nezákonným a 
škodlivým obsahem a dezinformacemi, 
protože v každém z těchto případů je třeba 
uplatňovat různá pravidla;

Or. de

Pozměňovací návrh 6
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. vyjadřuje své znepokojení nad 
skutečností, že informační požadavky 
stanovené v článku 5 směrnice 
2000/31/ES nemohou být účinně 
vymáhány; navrhuje proto, aby byly 
doplněny o požadavek, aby určití 
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zprostředkovatelé adekvátně ověřovali 
totožnost všech zákazníků, kteří poskytují 
služby informační společnosti na 
komerčním základě; domnívá se, že by 
tento krok přispěl k důvěryhodnějšímu on-
line prostředí pro spotřebitele, tvůrce a 
umělce, kteří tyto služby využívají nebo 
jejichž díla jsou prostřednictvím těchto 
služeb distribuována; podtrhuje, že 
všechny nové požadavky musí plně 
dodržovat základní práva a být v souladu s 
nařízením (EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. považuje za nezbytné, aby měly 
strany s oprávněným zájmem přístup ke 
spolehlivým informacím o operátorech 
poskytujících služby informační 
společnosti, včetně případů, kdy se tak 
děje v zájmu vymáhání práv duševního 
vlastnictví a ochrany nezletilých osob; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
informační požadavky v článku 5 
směrnice 2000/31/ES jsou pro tyto účely 
nedostatečné; požaduje, aby byli 
zprostředkovatelé, jako jsou registrátoři 
doménových jmen, poskytovatelé 
hostingových služeb a služby v oblasti 
internetové reklamy, povinni ověřovat 
totožnost svých komerčních uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Petra Kammerevert
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Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zároveň požaduje, aby při 
navrhování veškerých předpisů 
upravujících problematiku platforem a 
zprostředkovatelů byly v dostatečné míře 
zohledňovány aspekty zajištění svobody 
informací, projevu a sdělovacích 
prostředků, podpory plurality sdělovacích 
prostředků i kulturní rozmanitosti 
a zabezpečení rozmanité a spravedlivé 
hospodářské soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 9
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 1 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1a. zdůrazňuje, že problém šíření 
nezákonného obsahu je nutné řešit 
jednotnými pravidly pro reklamu a 
opatřeními v oblasti transparentnosti 
zaměřenými na sociální sítě, jež se budou 
zabývat způsoby, jakými tyto sítě 
odstraňují, skrývají nebo upřednostňují 
příspěvky uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



PE650.393v01-00 8/44 AM\1202684CS.docx

CS

1b. je pevně přesvědčen o tom, že by 
on-line platformy, které splňují určitá 
kritéria pro práci s obsahem, měly nést 
odpovědnost, a důrazně nesouhlasí s 
možností doložek „milosrdného 
Samaritána“ v případě dobrovolných 
opatření; opakuje, že pro ochranu tvorby 
je nyní nutné neomezovat se na pouhá 
oznámení, a zdůrazňuje, že je nutné, aby 
se platformy povinně zapojovaly 
prostřednictvím režimů odpovědnosti; v 
tomto ohledu navrhuje souběžnou 
mediaci mezi držiteli práv a uživateli v 
případech, kdy se zdá, že je obsah 
nezákonný nebo škodlivý, aby mohla být 
daná záležitost řádně vyřešena bez dalšího 
prodlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 1 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1b. s ohledem na svobodu projevu a 
tisku varuje před rozsáhlým hodnocením 
obsahu publikací, které byly původně 
legitimní a legální, a odmítá širší regulaci 
původně legálního obsahu, přinejmenším 
v rámci aktu o digitálních službách; 
zároveň však navrhuje posoudit 
prostřednictvím „akčního plánu pro 
demokracii“ stávající právní rámce na 
ochranu mládeže a na ochranu před 
dezinformacemi a nenávistnými projevy a 
jejich skutečné prosazování;

Or. de

Pozměňovací návrh 12
Petra Kammerevert
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Návrh stanoviska
Bod 1 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

1c. žádá zejména, aby bylo zohledněno 
svobodné šíření obsahu, za který již 
poskytovatel obsahu převzal úplnou 
redakční odpovědnost, přičemž tento 
poskytovatel podléhá všeobecně 
uznávanému, nezávislému a účinnému 
dohledu, a to tak, že se ostatním 
provozovatelům platforem výslovně zakáže 
rozhodovat nezávisle nebo prostřednictvím 
postupů oznamování protiprávního 
obsahu a přijímání opatření o zablokování 
nebo odstranění takového obsahu nebo o 
jeho změně; žádá, aby vymazání nebo 
zablokování takového obsahu bylo 
přípustné pouze na základě soudního 
příkazu;

Or. de

Pozměňovací návrh 13
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný nebo závažně 
škodlivý obsah nejen odstranit ihned poté, 
co se o něm skutečně dozvědí, nýbrž také 
jej spolu s nezbytnými metadaty průběžně 
předávat orgánům činným v trestním řízení 
pro účely dalšího prošetření a případného 
trestního stíhání; uznává však, že větší a 
zavedené platformy mohou na odhalování 
koordinovaného neautentického chování 
a moderování obsahu věnovat více 
finančních zdrojů než vznikající nebo 
specializované společnosti, a schopnost 
menších platforem předcházet 
nezákonnému nebo závažně škodlivému 
obsahu, odhalovat jej a odstraňovat může 
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tudíž být omezená; zdůrazňuje, že je nutné 
rozšířit povinnosti a aktualizovat rámec 
odpovědnosti on-line platforem, a to s 
ohledem na odlišný regulační režim pro 
platformy, jež hrají systémovou úlohu (tj. 
platformy, které fungují jako 
„gatekeepers“ – subjekty kontrolující 
poskytování obsahu – nebo mají kapacitu 
ke strukturování trhů); zdůrazňuje, že 
jelikož tito provozovatelé platforem hrají 
stále větší úlohu coby distributoři a 
„gatekeepers“ obsahu poskytovaného 
sdělovacími prostředky a kulturního 
obsahu, je jejich povinností nejen chránit, 
ale i aktivně prosazovat kulturní a 
jazykovou rozmanitost;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
přijali svou odpovědnost coby distributoři 
a „gatekeepers“ obsahu, neboť hrají 
klíčovou úlohu, pokud jde o přístup ke 
zprávám, audiovizuálnímu obsahu a 
kreativním dílům; zdůrazňuje, že za 
účelem ochrany a podpory kulturní a 
jazykové rozmanitosti a podpory 
evropských děl, jakož i mediálního 
pluralismu by mělo být používání 
algoritmů těmito platformami 
transparentní, aby bylo jasné, jakým 
způsobem je přístup k obsahu udělován, 
zamítán, klasifikován nebo oslabován; 
žádá, aby provozovatelé platforem měli 
povinnost nezákonný obsah nejen odstranit 
ihned poté, co se o něm skutečně dozvědí, 
nýbrž také jej spolu s nezbytnými metadaty 
průběžně předávat orgánům činným v 
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trestním řízení pro účely případného 
trestního stíhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelům 
aktivních hostingových platforem byla 
uložena povinnost řádné péče, která musí 
být vykonávána aktivně a samostatně, s 
cílem zajistit, aby byl nezákonný obsah 
aktivních hostingových platforem nejen 
odstraněn ihned poté, co se o něm 
skutečně dozvědí, nýbrž aby byl také 
průběžně předáván příslušným orgánům 
pro účely případného trestního stíhání; 
provozovatelé by měli příslušná metadata 
uchovávat po omezenou dobu a po tuto 
dobu je na požádání předávat příslušným 
úřadům; na plnění této povinnosti řádné 
péče by měly dohlížet státní orgány;

Or. de

Pozměňovací návrh 16
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
neprodleně odstranit poté, co se o něm po 
přijetí oznámení skutečně dozvědí, nýbrž 
také jej spolu s nezbytnými metadaty 
předávat orgánům činným v trestním řízení 
pro účely případného trestního stíhání a ve 
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všech případech informovat o 
odstraněném obsahu, právním základu a 
možnosti nápravy příslušné poskytovatele 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání; požaduje 
zaujetí vyváženého přístupu, pokud jde o 
neutralitu sítě a odpovědnost platforem; 
zabývá se otázkou falešných účtů a 
demonetizace šíření dezinformací a 
falešných zpráv;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí od nezávislého a nestranného 
orgánu, nýbrž také spolupracovat s 
orgány činnými v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání, i pokud jde o 
nezbytná metadata, přičemž je nutné ctít 
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presumpci neviny a chránit osobní údaje 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 2

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat orgánům 
činným v trestním řízení pro účely 
případného trestního stíhání;

2. žádá, aby provozovatelé platforem 
měli povinnost nezákonný obsah nejen 
odstranit ihned poté, co se o něm skutečně 
dozvědí, nýbrž také jej spolu s nezbytnými 
metadaty průběžně předávat příslušným 
orgánům pro účely případného trestního 
stíhání;

Or. es

Pozměňovací návrh 20
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. navrhuje posílit zásadu země 
původu tím, že se zvýší spolupráce 
členských států při prosazování 
legitimních všeobecných a veřejných 
zájmů, což vyžaduje větší zapojení 
vnitrostátních regulačních orgánů a 
přezkum stávajících procesních pravidel 
a možností prosazování, s cílem 
dosáhnout trvalejšího a účinnějšího 
prosazování práva v přeshraničních 
případech;

Or. de
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Pozměňovací návrh 21
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že se neustále vyvíjejí 
technické možnosti pro identifikaci 
nezákonného obsahu a koordinovaného 
neautentického chování, zejména díky 
neustálým zlepšením ve strojovém učení a 
pokroku v oblasti umělé inteligence 
obecně; trvá na tom, že toto odvětví musí 
přistoupit na zavádění postupů pro 
automatizované odhalování;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. požaduje posílený právní rámec, 
aby se zajistilo, že poskytovatelé služeb 
budou přijímat účinná opatření a 
neprodleně odstraňovat nezákonný obsah 
ze svých služeb a že takovýto obsah se po 
odstranění již nevrátí zpět;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje pozitivní přínos 
digitalizace při zvyšování účinnosti a 
snižování míry chyb a byrokracie; je 
toho názoru, že proti šíření a účinnosti 
dezinformací a propagandy a dalším 
operacím manipulujícím s informacemi 
by mělo a částečně může být bojováno tak, 
že bude občanům napomáháno k tomu, 
aby rozvíjeli svou mediální a digitální 
gramotnost i kritické myšlení, jakož i 
posilováním nezávislé profesionální 
žurnalistiky a kvalitních sdělovacích 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje pozitivní přínos 
digitalizace při zvyšování účinnosti a 
snižování míry chyb a byrokracie;

vyzývá Komisi, aby vyjasnila pojem 
„neprodlené reakce“, který již byl zahrnut 
do směrnice o elektronickém obchodu 
2000/31/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver

Návrh stanoviska
Bod 2 c (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2c. domnívá se, že v případě porušení 
předpisů při přenosu živého obsahu by 
poskytovatelé služeb měli reagovat 
okamžitě, jakmile obdrží oznámení od 
držitelů práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2d. upozorňuje Komisi na nedávné 
soudní případy v členských státech, na 
základě kterých jsou poskytovatelé služeb 
povinni odstranit protiprávní obsah do 30 
minut;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2e. zdůrazňuje, že dobrovolná 
opatření, která poskytovatelé služeb 
přijímají za účelem boje proti 
nezákonnému nebo škodlivému obsahu, 
by neměla vést k omezení jejich 
odpovědnosti;

Or. en



AM\1202684CS.docx 17/44 PE650.393v01-00

CS

Pozměňovací návrh 28
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 2 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2f. připomíná, že by se veškerá 
omezení odpovědnosti měla vztahovat 
pouze na čistě pasivní digitální služby, 
zatímco aktivní služby by měly zůstat plně 
odpovědné za obsah nabízený v rámci 
jejich služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; je si rovněž vědom 
možného konfliktu mezi těmito svobodami 
a dalšími základními právy, jako je právo 
na bezpečnost a vlastnictví, včetně práv 
duševního vlastnictví, a možných 
nenapravitelných důsledků plynoucích z 
nezajištění předchozí kontroly určitého 
obsahu; požaduje proto, aby se na použití 
jakýchkoli technicky dostupných 
prostředků proti škodlivému nebo 
nezákonnému obsahu na internetu v tomto 
smyslu vztahovaly přísné normy, které 
jsou všem uživatelům známy předem; 
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zdůrazňuje proto nutnost upozornit 
uživatele v reálném čase na aktivaci 
těchto kontrol a existenci pružného 
odvolacího postupu proti těmto 
rozhodnutím, nejprve u soukromého 
poskytovatele a poté u správního orgánu;

Or. es

Pozměňovací návrh 30
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené; je toho názoru, že pokud 
jsou technologické prostředky využívány 
zejména soudními nebo nezávislými 
orgány k výkonu rozhodnutí, je nutné, aby 
existovaly řádné záruky v oblasti 
transparentnosti a odpovědnosti, jakož i 
vysoce kvalifikovaný nezávislý a 
nestranný veřejný dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití automatizovaných 
technologických prostředků proti 
škodlivému, nezákonnému nebo 
protiprávně sdílenému obsahu na internetu 
v tomto smyslu bylo zakázáno jako 
nepřiměřené; a vyzývá Komisi, aby přijala 
jednotná pravidla pro postupy podávání 
oznámení a přijímání opatření s cílem 
urychlit odstraňování nezákonného nebo 
protiprávně sdíleného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto 
použití jakýchkoli technicky dostupných 
prostředků a konkrétních opatření k 
odhalování a odstraňování škodlivého 
nebo nezákonného obsahu na internetu, 
přičemž je nutné zajistit přístup k 
různorodému a kvalitnímu obsahu v 
současném digitálním prostředí; 
zdůrazňuje, že takováto přiměřená 
opatření by měla být v souladu se 
stávajícími právními ustanoveními;
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Or. en

Pozměňovací návrh 33
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i v 
internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 
dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů a projevu, informací, tisku, 
uměleckých a kulturních projevů a ochrana 
soukromí komunikace mezi jednotlivci je 
základem liberální demokracie, což v 
neomezené míře platí i v internetovém 
prostředí; požaduje proto, aby použití 
jakýchkoli technicky dostupných 
prostředků proti škodlivému nebo 
nezákonnému obsahu na internetu v tomto 
smyslu podléhalo předchozí důkladné 
kontrole ústavnosti, a odmítá tudíž 
předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea 
Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 3

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů a ochrana soukromí komunikace 
mezi jednotlivci je základem liberální 
demokracie, což v neomezené míře platí i 
v internetovém prostředí; požaduje proto, 
aby použití jakýchkoli technicky 

3. výslovně upozorňuje na to, že 
ochrana a podpora svobody a plurality 
názorů, informací, tisku a kulturních 
projevů, vlastnických práv a ochrana 
soukromí komunikace mezi jednotlivci 
musí být ve vzájemné rovnováze a musí 
být základem liberální demokracie v 
internetovém prostředí i mimo ně; 
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dostupných prostředků proti škodlivému 
nebo nezákonnému obsahu na internetu v 
tomto smyslu podléhalo předchozí 
důkladné kontrole ústavnosti, a odmítá 
tudíž předběžné kontroly obsahu jako 
nepřiměřené;

požaduje proto, aby použití jakýchkoli 
technicky dostupných prostředků proti 
škodlivému nebo nezákonnému obsahu na 
internetu v tomto smyslu bylo v souladu se 
zásadou proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba zajistit, aby 
sběr a zpracování všech osobních údajů, 
které nespadají do oblasti působnosti 
směrnice (EU) 2016/680 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů příslušnými 
orgány za účelem vymáhání práva ani do 
oblasti působnosti obecného nařízení EU 
o ochraně osobních údajů (GDPR), 
probíhaly v souladu se zásadami 
zákonnosti, nezbytnosti a proporcionality, 
jak stanoví článek 9 Úmluvy Rady Evropy 
o ochraně osob se zřetelem na 
automatizované zpracování osobních dat 
(úmluva č. 108);

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Morten Løkkegaard, Monica Semedo, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. uznává, že kodex zásad boje proti 
dezinformacím přispěl ke 
strukturovanému dialogu s platformami a 
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regulačními orgány; navrhuje, aby on-
line platformy zavedly účinné a vhodné 
záruky, zejména aby se zajistilo, že budou 
jednat pečlivým, přiměřeným a 
nediskriminačním způsobem, a zabránilo 
neúmyslnému odstranění obsahu, který 
není nezákonný;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že obsah, který je 
podle unijního nebo vnitrostátního práva 
legální a je legálně sdílen, musí zůstat on-
line a že žádné odstranění obsahu nesmí 
vést k identifikaci jednotlivých uživatelů 
ani ke zpracování osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že pro platformy, 
které působí jako subjekty kontrolující 
poskytování obsahu, je třeba zvážit 
požadavky na důležitost kvalitního 
mediálního obsahu, přizpůsobené 
jednotlivým trhům a dodržující 
vnitrostátní jazykové zákony;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že je třeba zlepšit 
přístup na trh pro jiné než soukromé 
subjekty, jako jsou nevládní organizace, 
knihovny, kulturní instituce, výzkumná 
střediska, kulturní sítě a univerzity;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. je přesvědčen, že odpovědnost 
platforem by se měla upravit tak, aby 
odpovídala velikosti provozovatele, a mělo 
by se jasně odlišovat zasahování platformy 
do obsahu na základě jasných a 
ověřitelných kritérií a aspektů, jako jsou 
redakční funkce, skutečná znalost a určitá 
míra kontroly; dále se domnívá, že 
jakýkoli systém, který bude navržen, by 
měl být doprovázen souborem 
spolehlivých záruk v oblasti základních 
práv a odpovídajícím nezávislým a 
nestranným veřejným dohledem;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. žádá spolehlivé záruky, aby se 
zabránilo zneužití údajů o uživatelích, a to 
i zajištěním algoritmické transparentnosti 
a odpovědnosti i přístupu vědců a orgánů 
veřejného dohledu k relevantním údajům;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. žádá Komisi o zajištění toho, aby 
provozovatelé platforem zpřístupnili 
uživatelům mechanismy pro podávání 
stížností a zjednávání nápravy a aby tyto 
stížnosti vyřizovali bez zbytečného 
odkladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 3 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3b. žádá, aby byla nalezena řešení, 
která by sportovním akcím a sportovním 
službám ze všech členských států 
umožnila spravedlivou soutěž a rovný 
přístup na jednotný trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
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Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. je přesvědčen, že otázku 
pracovníků platforem je třeba řešit 
konkrétním specializovaným právním 
předpisem zaměřeným na problematiku 
práce, a nikoli aktem upravujícím 
digitální služby; navrhuje, že 
provozovatelé platforem by měli jako 
zaměstnavatelé nést odpovědnost za 
pracovníky platforem a měli by zodpovídat 
za poskytování kvalitní práce, dodržování 
jednotlivých pracovních práv, školení v 
oblasti sociální ochrany a dodržování 
požadavků v oblasti ochrany zdraví a 
bezpečnosti při práci; opakuje, že 
stanovení právní domněnky, že pracovníci 
platforem jsou zaměstnanci, by zajistilo 
požadovanou odpovědnost provozovatelů 
platforem jakožto zaměstnavatelů, což by 
zaručilo pracovní práva a přispělo k 
sociálnímu zabezpečení pro pracovníky 
platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. vyzývá Komisi k zajištění toho, aby 
provozovatelé platforem zpřístupnili 
zprávy o transparentnosti, které obsahují 
informace o počtu případů, kdy byl obsah 
nesprávně označen jako nezákonný či 
jako nezákonně sdílený, a aby příslušné 
orgány zpřístupnily informace o počtu 
případů, kdy odstranění obsahu vedlo k 
vyšetřování a stíhání trestné činnosti;
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3c. zdůrazňuje, že aby se pomohlo 
zabránit nekalé soutěži, je zcela nezbytné 
zajistit mediálním společnostem přístup k 
relevantním údajům (tj. údajům o 
diváckém dosahu a o reklamě) od 
platforem s dominantním postavením na 
trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. žádá zvýšenou spolupráci mezi 
orgány a subjekty regulujícími média a 
dalšími vnitrostátními regulačními orgány 
jak v rámci členských států, tak mezi nimi 
navzájem, aby bylo možné účinněji řešit 
dopad platforem s dominantním 
postavením na trhu na mediální 
ekosystémy, sdílet osvědčené postupy a 
lépe řešit specifické problémy, jako jsou 
dezinformace; domnívá se v tomto ohledu, 
že je nezbytná koordinace na úrovni EU; 
žádá Komisi, aby prověřila možnosti 
rozšíření pravomocí skupiny evropských 
regulačních orgánů pro audiovizuální 
mediální služby (ERGA) tak, aby 
zahrnovaly i dohled nad dominantními 
platformami;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 3 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

3d. zdůrazňuje potřebu nalézt účinný 
způsob, jak správně a řádně vymáhat 
práva duševního vlastnictví, a posílit tak 
kulturní a tvůrčí odvětví, aniž by se tím 
zasahovalo do svobody projevu; domnívá 
se, že tato rovnováha by měla zahrnovat 
proaktivní opatření, která by měla být 
použita v případě potřeby, aby se zajistilo 
nejen odstranění nezákonného a 
škodlivého obsahu z on-line platforem, ale 
i to, že nebude znovu zpřístupněn;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Dace Melbārde

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště 
chránit otevřený, síťově a technologicky 
neutrální přístup k internetu, který je 
základem nezbytné interoperability služeb 
a systémů, zaručuje rozmanitost a 
umožňuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a vznik digitální infrastruktury 
služeb, která zahrnuje přístup každého 
jednotlivého občana Unie ke kvalitní 
nabídce informací, vzdělávání, vědy a 
kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a 
nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii a ještě jednou 

4. domnívá se, že řádnou správu 
technologií je nutné zavádět tak, aby 
nedocházelo k narušování inovací či 
omezování svobody projevu; zdůrazňuje, 
že zákon by měl zvláště chránit otevřený, 
síťově a technologicky neutrální přístup k 
internetu, který je základem nezbytné 
interoperability služeb a systémů, zaručuje 
rozmanitost a umožňuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž a vznik digitální 
infrastruktury služeb, která zahrnuje 
přístup každého jednotlivého občana Unie 
ke kvalitní nabídce informací, médií, 
vzdělávání, vědy a kultury; vyzývá proto 
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kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky 
internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv 
na hospodářskou soutěž.

Komisi, aby intenzivněji usilovala o rovný 
a nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii; připomíná, že 
podle zjištění zprávy z roku 2017, kterou 
zadala Komise, „je jen velmi málo důvodů 
se domnívat, že jsou nulové tarify 
důvodem k obavám o hospodářskou 
soutěž“;1a domnívá se však, že Komise 
možná bude muset v budoucnu ještě 
jednou kriticky zhodnotit, jaký mají 
nabídky internetu za nulový tarif (zero-
rating) vliv na hospodářskou soutěž; 
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0217687enn.pdf 

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Marcel Kolaja

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště 
chránit otevřený, síťově a technologicky 
neutrální přístup k internetu, který je 
základem nezbytné interoperability služeb 
a systémů, zaručuje rozmanitost a 
umožňuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a vznik digitální infrastruktury 
služeb, která zahrnuje přístup každého 
jednotlivého občana Unie ke kvalitní 
nabídce informací, vzdělávání, vědy a 
kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a 
nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii a ještě jednou 
kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky 
internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv 
na hospodářskou soutěž.

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště 
chránit otevřený, síťově a technologicky 
neutrální přístup k internetu, který je 
základem nezbytné interoperability služeb 
a systémů, zaručuje rozmanitost a 
umožňuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a vznik digitální infrastruktury 
služeb, která zahrnuje přístup každého 
jednotlivého občana Unie ke kvalitní 
nabídce informací, vzdělávání, vědy a 
kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a 
nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii a ještě jednou 
kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky 
internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv 
na hospodářskou soutěž; připomíná, že k 
zajištění interoperability, spravedlivé 
hospodářské soutěže a přístupnosti je 
nejvhodnější software s otevřeným 
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zdrojovým kódem, otevřené standardy a 
otevřené technologie;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště 
chránit otevřený, síťově a technologicky 
neutrální přístup k internetu, který je 
základem nezbytné interoperability služeb 
a systémů, zaručuje rozmanitost a 
umožňuje spravedlivou hospodářskou 
soutěž a vznik digitální infrastruktury 
služeb, která zahrnuje přístup každého 
jednotlivého občana Unie ke kvalitní 
nabídce informací, vzdělávání, vědy a 
kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a 
nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii a ještě jednou 
kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky 
internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv 
na hospodářskou soutěž.

4. zdůrazňuje, že zákon by měl zvláště 
chránit otevřený, síťově a technologicky 
neutrální přístup k internetu, který je 
základem nezbytné interoperability služeb 
a systémů, zaručuje rozmanitost, posiluje 
digitální tvorbu a umožňuje spravedlivou 
hospodářskou soutěž a vznik digitální 
infrastruktury služeb, která zahrnuje 
přístup každého jednotlivého občana Unie 
ke kvalitní nabídce informací, vzdělávání, 
vědy a kultury; vyzývá proto Komisi, aby 
intenzivněji usilovala o rovný a 
nediskriminační přístup k veškerému 
datovému provozu v Unii a ještě jednou 
kriticky zhodnotila, jaký mají nabídky 
internetu za nulový tarif (zero-rating) vliv 
na hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
François-Xavier Bellamy

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. vyzývá Komisi k zavedení opatření, 
na základě kterých by platformy a 
poskytovatelé hostingových služeb byli 
povinni bránit nezletilým v přístupu k 
pornografickému obsahu a k obsahu s 
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dětskou pornografií; připomíná, že 
takovýto obsah, který je velmi často 
otevřeně přístupný, může mít hluboce 
destabilizující dopady na mladší generaci 
při jejich objevování sexuální orientace a 
sexuality; zdůrazňuje, že významná část 
pornografického obsahu on-line obsahuje 
sexistické stereotypy, které často závažným 
způsobem poškozují důstojnost žen, či 
dokonce přispívají ke zlehčování scén 
týrání nebo násilí; zdůrazňuje proto, že za 
účelem obhajoby práv žen a boje proti 
genderově podmíněnému a sexuálnímu 
násilí jsou nutná rozhodná opatření s 
cílem zabránit prostřednictvím účinných 
technologických prostředků tomu, aby byli 
nezletilí takovémuto obsahu vystavováni; 
připomíná, že je nutné, aby byla za tímto 
účelem zavedena ambiciózní pravidla 
platná pro poskytovatele internetových 
služeb, a že je důležité, aby na evropské 
úrovni probíhala větší spolupráce, jež by 
umožňovala rychlou identifikaci autorů 
nezákonného obsahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 53
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Monica Semedo

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. žádá opatření proti nenávistným 
verbálním projevům, včetně projevů 
rasismu, xenofobie, homofobie a 
genderového násilí, která by podpořila 
bezpečnější a lépe zabezpečené on-line 
prostředí pro své občany a podniky a 
zahrnovala by spolupráci s ověřovateli 
faktů a výzkumníky; vybízí k boji proti 
botům a falešným účtům a k zajištění 
snadno rozpoznatelné internetové placené 
politické reklamy; navrhuje, aby bylo 
jasně vymezeno zpracovávání dat pro 
výzkumné účely s cílem umožnit přístup k 
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údajům o politické reklamě, který by byl v 
souladu s ochranou soukromí; vybízí 
internetové služby, aby poskytly více 
transparentnosti o svých politikách a 
postupech, které uplatňují v reakci na 
nezákonný a škodlivý obsah a v boji proti 
šíření dezinformací, a aby své uživatele 
jasně a srozumitelně seznámily s tím, jak 
provádějí pravidla obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR);

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že použitím aktu o 
digitálních službách by neměla být 
dotčena ustanovení směrnice o autorském 
právu a právech s ním souvisejících na 
jednotném digitálním trhu (směrnice o 
autorském právu);  konstatuje, že 
„poskytovatel služeb pro sdílení obsahu 
online“, jak jej definuje čl. 2 odst. 6 
směrnice o autorském právu, má 
povinnosti v souvislosti s materiálem 
chráněným autorskými právy, a proto se 
na tyto případy nevztahují pravidla 
„bezpečného přístavu“ obsažená ve 
směrnici o elektronickém obchodu ani 
jakákoli podobná ustanovení, která by v 
rámci aktu o digitálních službách mohla 
být použitelná na tyto platformy;

Or. es

Pozměňovací návrh 55
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje důležitost nových 
digitálních tvůrčích odvětví a skutečnost, 
že digitální technologie přinášejí různým 
kulturním, vzdělávacím, mediálním a 
sportovním odvětvím a odvětvím 
souvisejícím s mládeží přidanou hodnotu; 
vyzývá Komisi, aby navrhla právní 
předpisy, které umožní tento nový trend 
rozvíjet, ochrání práci autorů a tvůrců a 
zajistí spravedlivé a rovné podmínky na 
vnitřním trhu pro všechny bez ohledu na 
to, z jakého regionu nebo členského státu 
pocházejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. uznává, že je třeba definovat 
povinnosti společností v oblasti lidských 
práv v souladu s rámcem „Chránit, 
respektovat a napravovat“ stanoveným v 
rámci obecných zásad programu OSN pro 
obchod a lidská práva, které by se 
urychleně měly stát právně závaznými 
normami mezinárodního práva, a to 
zejména tak, že bude požadován 
lidskoprávní přístup při stanovování 
smluvních podmínek a zásad komunity, 
jakož i politik, jimiž se řídí přístup k jejich 
platformě a její využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
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Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že nezákonný obsah 
on-line, včetně pirátství a padělání, 
představuje obrovskou a trvalou hrozbu 
pro evropské občany a evropské kulturní a 
tvůrčí odvětví, což vyžaduje, aby byl 
právní rámec stále uzpůsoben rozsahu a 
schopnosti rychlého šíření, které dnes 
umožňuje technologický vývoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

2a. uznává, že zásada, podle níž nejsou 
poskytovatelé přístupu k internetu 
odpovědní za obsah, který přenášejí na 
svých sítích, protože nad tímto obsahem 
nemají žádnou kontrolu („prostý 
přenos“), musí zůstat zachována, neboť 
představuje jeden z pilířů svobodného 
internetu;

Or. de

Pozměňovací návrh 59
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4 a (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že aktualizací pravidel 
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pro to, jak mohou poskytovatelé reagovat 
na sporný obsah, může Unie podpořit 
bezpečnější a lépe zabezpečené on-line 
prostředí pro své občany a podniky;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje, že rostoucí využívání 
internetu pro uvádění knih na trh musí 
být doprovázeno opatřeními zajišťujícími 
kulturní rozmanitost, aby bylo možné 
zaručit rovný přístup všech ke čtení, 
ochranu zásady poctivé a spravedlivé 
odměny pro držitele práv a rozmanitost 
vydávaných materiálů; opakuje, že je 
nutné zachovávat na jednotném 
digitálním trhu spravedlivou 
hospodářskou soutěž uplatňováním 
zásady interoperability;

Or. fr

Pozměňovací návrh 61
Victor Negrescu

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje rostoucí význam 
nových digitálních médií na jednotném 
trhu;  žádá legislativní opatření na 
ochranu nezávislé žurnalistiky, pro boj 
proti falešným zprávám a zajištění práv 
autorů a novinářů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 62
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje potřebu aktualizovat a 
upravit stávající pravidla v souladu s 
technologickým pokrokem, spíše než 
zavádět další regulaci, a současně potřebu 
zrušit zbytečné a zastaralé právní 
předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. naléhavě žádá, aby se řešila rovněž 
problematika neutrality zařízení, neboť 
pouze její interakcí s neutralitou sítě lze 
zajistit, že spotřebitelé budou v průběhu 
celého procesu přijímat informovaná 
rozhodnutí;

Or. de

Pozměňovací návrh 64
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 b (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4b. zdůrazňuje potřebu zajistit v 
maximální možné míře transparentnost 
všech opatření přijatých na základě 
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nového aktu, včetně opatření přijatých 
orgány členských států a Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. žádá, aby zprostředkovatelé služeb 
informační společnosti zavedli protokol 
„Know Your Business Customer“ (poznej 
svého obchodního zákazníka), kterým 
ověří totožnost svých obchodních 
zákazníků podle článku 5 směrnice 
2000/31/ES, a zároveň aby okamžitě 
odmítli poskytovat své služby nebo je 
ukončili, pokud informace o totožnosti 
jejich obchodního zákazníka nejsou 
správné, jsou zavádějící nebo jinak 
neplatné; domnívá se, že takový protokol 
„Know Your Business Customer“ nebude 
mít negativní vliv na konečné uživatele 
služeb informační společnosti a slouží 
legálnímu šíření kreativního a kulturního 
obsahu;

Or. de

Pozměňovací návrh 66
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyjadřuje své znepokojení ohledně 
nepatřičných omezení neziskových a 
malých soukromých zprostředkovatelů a 
naléhavě požaduje přijetí kritérií, která 
budou objektivní a stanoví jasné výjimky, 
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které by poskytovatelům služeb pro sdílení 
obsahu umožnily využít svůj potenciál a 
dosáhnout větší velikosti a které by 
podpořily skutečně rovné podmínky, ale 
současně neměly omezující účinek na 
právo na vědu a kulturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. zdůrazňuje potřebu snížit míru 
nejistoty stanovením přesných a 
jednoznačných definic, díky nimž se v 
regulacích zachová správná rovnováha 
úkolů a povinností pro online 
zprostředkovatele, a potřebu chránit 
spotřebitele;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Návrh stanoviska
Bod 4 c (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4c. vyzývá členské státy, aby ve 
spolupráci s provozovateli internetu a 
agenturami Europol a Eurojust 
zefektivnily postupy pro oznamování a 
odstraňování obsahu za účelem mazání 
násilného obsahu a obsahu s dětskou 
pornografií;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 69
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. vyzývá Komisi, aby se konečně 
zabývala nebezpečím, které představují 
on-line platformy fungující jako „strážci“ 
určitých částí internetu (např. obchody s 
aplikacemi, vyhledávače, sociální sítě, 
platformy pro elektronický obchod nebo 
operační systémy), a aby v této souvislosti 
přijala regulační opatření – v případě 
potřeby i prostřednictvím samostatného 
právního rámce – na podporu svobody 
projevu, pluralismu obsahu a zajištění 
kulturní rozmanitosti a spravedlivé 
soutěže;

Or. de

Pozměňovací návrh 70
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje potřebu zavést účinné 
a včasné prostředky nápravy, které budou 
dostupné všem, bez diskriminace, a které 
se budou vyznačovat nezávislostí a 
nestranností;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4 d (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4d. zdůrazňuje, že za odstranění nebo 
znepřístupnění nezákonného obsahu poté, 
co byl zjištěn v rámci služeb 
poskytovaných platformami, by vždy měly 
odpovídat tyto platformy;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že odvětvové předpisy 
by měly mít v zásadě přednost před 
horizontálními předpisy; v této souvislosti 
zejména zdůrazňuje, že budoucí akt o 
digitálních službách nesmí zrušit ani 
oslabit ustanovení stávající směrnice o 
audiovizuálních službách či bránit jejímu 
dalšímu rozvoji a že specifická ustanovení 
této směrnice by naopak měla mít i nadále 
přednost;

Or. de

Pozměňovací návrh 73
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. je pevně přesvědčen o tom, že nový 
akt by měl stanovit povinnost propojenosti 
digitálních služeb a přenositelnosti údajů 
a současně také přísná pravidla ochrany 
údajů a přísnou ochranu svrchovanosti v 
oblasti údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 74
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Návrh stanoviska
Bod 4 e (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4e. zdůrazňuje, že je důležité, aby on-
line služby zajistily transparentnost 
ohledně svých politik a postupů pro reakci 
na nezákonný obsah a ohledně odvolacích 
postupů dostupných pro uživatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. znovu poukazuje na to, že 
plánované a již dohodnuté rozšíření 
oblasti působnosti směrnice o 
audiovizuálních službách na 
poskytovatele platforem pro sdílení 
videonahrávek a na sociální sítě, pokud 
jde o šíření audiovizuálního obsahu, může 
významně přispět k omezení dezinformací 
a nenávistných projevů on-line, a opět 
vyzývá k jeho rychlému provedení ve 
vnitrostátním právu;

Or. de

Pozměňovací návrh 76
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
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Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. je pevně přesvědčen o tom, že 
směrnice o elektronickém obchodu1a je 
velice úspěšný právní předpis, který 
funguje bezproblémově již dvacet let, a je 
tudíž toho názoru, že dalším vhodným 
krokem by byla kodifikace judikatury 
Soudním dvorem EU;
_________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/31/ES ze dne 8. června 2000 o 
některých právních aspektech služeb 
informační společnosti, zejména 
elektronického obchodu, na vnitřním trhu 
(„směrnice o elektronickém obchodu“)

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4 f (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4f. poukazuje na to, že platformy jsou 
odpovědné za odstraňování nebo 
znepřístupnění obsahu, který byl shledán 
nezákonným, a za stanovení zásad 
komunity, které omezují hanlivé a 
pobuřující verbální projevy;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Alexis Georgoulis

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh



PE650.393v01-00 42/44 AM\1202684CS.docx

CS

4g. je silně přesvědčen o tom, že je 
třeba posílit odpovědnost platforem, 
pokud jde o nezákonné a nebezpečné 
produkty, a posílit tak jednotný digitální 
trh; připomíná, že v těchto případech by 
odpovědnost platforem měla být účelná s 
ohledem na záruky pro spotřebitele, které 
byly zavedeny a které by měly být vždy 
dodržovány, a na zavedení doprovodných 
nápravných opatření pro maloobchodníky 
a spotřebitele; domnívá se, že systém by 
mohl fungovat jedině tehdy, jestliže budou 
mít donucovací orgány dostatečné 
pravomoci, nástroje a zdroje na to, aby 
ustanovení prosadily a účinně 
spolupracovaly v případech nadnárodního 
charakteru; 

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. žádá, aby byl poskytovatelům 
audiovizuálních mediálních 
služeb poskytnut přístup k datům, která 
generují jimi poskytované služby nebo 
jimi vytvářené obsahy nebo která s nimi 
bezprostředně souvisejí, když se nabízejí 
na globálních digitálních platformách, 
přičemž je vždy třeba dodržovat předpisy o 
ochraně osobních údajů a soukromí;

Or. de

Pozměňovací návrh 80
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4 g (nový)
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Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4g. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí 
pravidla, která by umožnila rychlé 
smazání stránek nebo účtů na sociálních 
médiích, na nichž byla zjištěna podvodná 
činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. žádá, aby obchodní reklamní 
modely založené na datech byly 
regulovány a zároveň aby podléhaly 
přísným pravidlům transparentnosti a 
dále aby se na platformy s dominantním 
postavením na trhu vztahovaly požadavky 
na interoperabilitu;

Or. de

Pozměňovací návrh 82
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Návrh stanoviska
Bod 4 h (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4h. zdůrazňuje potřebu přizpůsobit 
stávající pravidla digitálnímu věku a 
technologickému pokroku s cílem 
podpořit přístup k evropským dílům a 
zachovat kulturní rozmanitost;

Or. en
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Pozměňovací návrh 83
Petra Kammerevert

Návrh stanoviska
Bod 4 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4i. žádá, aby byla zavedena závazná 
evropská norma jednotného přihlašování 
pro digitální služby a navazující služby, 
jsou-li poskytovány v EU, včetně 
mobilních aplikací a internetových 
stránek, s cílem zajistit i do budoucna 
nezávislý přístup pro občany Unie;

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Elżbieta Kruk

Návrh stanoviska
Bod 4 i (nový)

Návrh stanoviska Pozměňovací návrh

4i. bere na vědomí přínos vzájemně se 
podporujících přístupů, jako jsou 
dobrovolné postupy, společná regulace, 
samoregulace a společné řízení, které 
umožňují učit se, sdílet poznatky a těžit ze 
zkušeností ostatních a současně zlepšit 
stávající postupy a vyvíjet nové; 

Or. en


