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Amendamentul 1
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 
copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 
reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale și dăunătoare și cazurile de 
dezinformare, deoarece în cele două 
situații se aplică norme diferite;

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, protejând totodată 
libertatea de exprimare, protecția datelor 
și securitatea online; subliniază că, pentru 
a proteja copiii și tinerii, este necesară 
clarificarea normelor care reglementează 
publicitatea online, inclusiv privind 
răspunderea platformei și comerțul 
electronic echitabil; solicită, în același 
timp, să se facă o distincție clară, cu norme 
definite în mod precis la nivelul Uniunii, 
aplicabile în fiecare caz în parte, pentru a 
se crea un proces de reglementare coerent 
și pentru a da utilizatorilor și platformelor 
globale o mai mare siguranță, încredere și 
capacitate de acțiune, asigurând un nivel 
înalt de securitate informatică, de 
protecție a datelor și de servicii TIC de 
încredere, pe baza principiilor 
transparenței și egalității de tratament; 
sugerează armonizarea legislației privind 
serviciile digitale în sensul includerii unei 
game largi de intermediari online;

Or. en

Amendamentul 2
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura, propaganda și dezinformarea și pentru 
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copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 
reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale și dăunătoare și cazurile de 
dezinformare, deoarece în cele două 
situații se aplică norme diferite;

a proteja copiii și tinerii și, de asemenea, 
pentru a reglementa publicitatea online, 
microdirecționarea și comerțul electronic 
echitabil și solicită totodată să se facă o 
distincție clară între conținutul ilegal, 
conținutul dăunător și cazurile de 
dezinformare, deoarece în fiecare caz se 
aplică norme și abordări diferite;

Or. en

Amendamentul 3
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 
copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 
reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale și dăunătoare și cazurile de 
dezinformare, deoarece în cele două situații 
se aplică norme diferite;

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura, intimidarea online și infracțiunile de 
instigare la ură și dezinformarea, pentru a 
proteja copiii și tinerii și, de asemenea, 
pentru a reglementa publicitatea online și 
comerțul electronic echitabil, și solicită 
totodată să se facă o distincție clară între 
conținuturile ilegale și dăunătoare și 
cazurile de dezinformare, deoarece în cele 
două situații se aplică norme diferite;

Or. en

Amendamentul 4
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 
copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 
copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 
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reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale și dăunătoare și cazurile de 
dezinformare, deoarece în cele două situații 
se aplică norme diferite;

reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale, distribuite ilegal și dăunătoare și 
cazurile de dezinformare, deoarece în cele 
două situații se aplică norme diferite;

Or. en

Amendamentul 5
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. consideră că sunt necesare norme 
unitare la nivelul Uniunii pentru a combate 
ura și dezinformarea, pentru a proteja 
copiii și tinerii și, de asemenea, pentru a 
reglementa publicitatea online și comerțul 
electronic echitabil, și solicită totodată să 
se facă o distincție clară între conținuturile 
ilegale și dăunătoare și cazurile de 
dezinformare, deoarece în cele două situații 
se aplică norme diferite;

1. consideră, ca principiu general, că 
sunt necesare norme unitare la nivelul UE 
pentru a combate ura și dezinformarea, 
pentru a proteja copiii și tinerii și, de 
asemenea, pentru a reglementa publicitatea 
online și comerțul electronic echitabil, și 
solicită totodată să se facă o distincție clară 
între conținuturile ilegale și dăunătoare și 
cazurile de dezinformare, deoarece în cele 
două situații se aplică norme diferite;

Or. de

Amendamentul 6
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. își exprimă îngrijorarea că 
cerințele de informare prevăzute la 
articolul 5 din Directiva 2000/31/CE nu 
pot fi aplicate efectiv; de aceea propune 
ca acestea să fie completate de obligația 
ca anumiți intermediari să verifice în mod 
adecvat identitatea clienților care 
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furnizează comercial servicii ale societății 
informaționale; consideră că acest lucru 
ar contribui la crearea unui mediu online 
mai de încredere pentru consumatori, 
creatori și artiști care folosesc aceste 
servicii sau ale căror opere sunt 
distribuite prin intermediul lor; subliniază 
că orice nouă cerință trebuie să respecte 
pe deplin drepturile fundamentale și să fie 
conformă cu Regulamentul (UE) 
2016/679;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că este esențial ca 
părțile cu interese legitime să aibă acces 
la informații fiabile referitoare la 
operatorii de servicii ale societății 
informaționale, inclusiv în ceea ce 
privește exercitarea drepturilor de 
proprietate intelectuală și protecția 
minorilor; regretă că cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva 2000/31/CE sunt insuficiente în 
acest scop; solicită ca intermediarii 
precum operatorii de registre de nume de 
domenii, furnizorii de servicii de găzduire 
web și serviciile de publicitate online să 
fie obligați să verifice identitatea 
utilizatorilor lor comerciali;

Or. en

Amendamentul 8
Petra Kammerevert
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită totodată ca orice 
reglementare a platformelor și 
intermediarilor să acorde suficientă 
atenție unor aspecte precum garantarea 
libertății de informare, de opinie și a 
mass-mediei, promovarea pluralismului 
mass-mediei și a diversității culturale, 
precum și asigurarea unei concurențe 
diverse și echitabile;

Or. de

Amendamentul 9
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că problema 
multiplicării conținutului ilegal ar trebui 
rezolvată aplicând norme uniforme 
privind publicitatea și măsuri de asigurare 
a transparenței pe platformele sociale în 
legătură cu modul în care acestea elimină 
contribuțiile utilizatorilor, le ascund sau 
le ierarhizează;

Or. en

Amendamentul 10
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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1b. este ferm convins că platformele 
online, care îndeplinesc anumite criterii 
de tratare a conținutului, ar trebui să fie 
răspunzătoare și se opune ferm opțiunii 
clauzelor „bunului samaritean” în cazul 
luării de măsuri voluntare; reiterează 
faptul că este tot mai necesar să 
depășească simpla notificare pentru a 
proteja conținutul creat și subliniază că 
este necesară implicarea obligatorie a 
platformelor prin intermediul 
reglementării răspunderii; în legătură cu 
aceasta, sugerează medierea simultană 
între deținătorii de drepturi și utilizatori 
în cazurile în care conținutul este 
susceptibil a fi ilegal sau dăunător, pentru 
a rezolva problema în mod adecvat și 
neîntârziat;

Or. en

Amendamentul 11
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. avertizează, în legătură cu 
libertatea de opinie și a presei, împotriva 
evaluării extensive a conținutului 
publicațiilor care inițial erau legitime și 
legale și respinge reglementarea mai 
amplă a conținuturilor care erau inițial 
legale, cel puțin în cadrul Actului privind 
serviciile digitale; sugerează totuși ca, în 
același timp, cadrele juridice existente 
pentru protecția copilului și împotriva 
dezinformării și a discursului de incitare 
la ură, precum și aplicarea lor efectivă să 
fie evaluate cu ajutorul unui „Plan de 
acțiune pentru democrație”;

Or. de



AM\1202684RO.docx 9/46 PE650.393v01-00

RO

Amendamentul 12
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. solicită în special să se țină cont de 
diseminarea fără piedici a conținuturilor 
pentru care un furnizor de conținuturi și-
a asumat deja responsabilitatea editorială 
în mod cuprinzător, dacă furnizorul de 
conținuturi face obiectul unei 
supravegheri recunoscute general, 
independente și efective, interzicându-le 
explicit altor operatori de platforme ca, 
independent sau printr-o procedură de 
notificare și de acțiune, să decidă asupra 
blocării sau ștergerii unui asemenea 
conținut sau a modificării conținutului; 
solicită ca ștergerea sau blocarea unor 
astfel de conținuturi să fie permisă doar 
pe baza unei hotărâri judecătorești;

Or. de

Amendamentul 13
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale sau foarte 
dăunătoare imediat ce iau cunoștință de 
ele și, mai mult decât atât, să le transmită 
în permanență autorităților de aplicare a 
legii în scopul unei eventuale anchetări și 
urmăriri penale, incluzând metadatele 
necesare în acest scop; recunoaște, cu 
toate acestea, că platformele mai mari și 
consacrate pot aloca mai multe resurse 
financiare pentru detectarea 
comportamentului disimulat coordonat și 
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pentru moderarea conținutului decât 
societățile în ascensiune sau de nișă și, ca 
urmare, capacitatea platformelor mai mici 
de a preveni, detecta și elimina 
conținuturile ilegale sau grav dăunătoare 
poate fi limitată; subliniază necesitatea de 
a crește responsabilitățile și de a actualiza 
cadrul care reglementează răspunderea 
platformelor online, având în vedere un 
regim de reglementare diferit pentru 
platformele cu rol sistemic (adică 
platformele care au rol de control al 
accesului sau o capacitate de structurare 
a piețelor); subliniază că, de vreme ce 
acești operatori de platforme joacă un rol 
tot mai mare în distribuire și în controlul 
accesului la mijloacele de informare și la 
conținutul cultural, ei nu trebuie doar să 
protejeze diversitatea culturală și 
lingvistică, ci să o promoveze activ;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să își asume responsabilitatea ca 
distribuitori de conținut și agenți de 
control al accesului, deoarece joacă un 
rol crucial în accesul la știri, conținut 
audiovizual și creații; subliniază că, 
pentru a proteja și promova diversitatea 
culturală și lingvistică, promovarea 
operelor europene, precum și pluralismul 
mass-mediei, utilizarea algoritmilor de 
către astfel de platforme ar trebui să fie 
transparentă, astfel încât să fie clar modul 
în care accesul la conținut este acordat, 
refuzat, ierarhizat și/sau subminat; face 
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apel la operatorii de platforme să elimine 
conținuturile ilegale imediat ce iau 
cunoștință de ele și, mai mult decât atât, să 
le transmită în permanență autorităților de 
aplicare a legii în scopul unei eventuale 
urmăriri penale, incluzând metadatele 
necesare în acest scop;

Or. en

Amendamentul 15
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
active de hosting să aibă o obligație de 
diligență pe care să o respecte activ și 
independent pentru a asigura nu numai 
ștergerea imediată a conținuturilor ilegale 
care apar pe platformele active de hosting, 
ci și să le transmită în permanență 
autorităților competente în scopul unei 
eventuale urmăriri penale; metadatele 
asociate trebuie păstrate de către 
operatori pentru o perioadă limitată de 
timp și se transmit în timpul perioadei 
respective numai la cererea autorității 
competente; respectarea acestei obligații 
de diligență este supravegheată de 
autorități de stat;

Or. de

Amendamentul 16
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul
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2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale rapid după 
ce iau cunoștință de ele în urma unei 
notificări și, mai mult decât atât, să le 
transmită în permanență autorităților de 
aplicare a legii în scopul unei eventuale 
urmăriri penale, incluzând metadatele 
necesare în acest scop, în toate cazurile 
fiind necesară notificarea furnizorilor de 
conținut în legătură cu eliminarea, baza 
juridică a acesteia și căile de atac;

Or. en

Amendamentul 17
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop; solicită 
adoptarea unei abordări care să asigure 
echilibrul între neutralitatea rețelei și 
responsabilitatea și răspunderea 
platformei; atrage atenția asupra 
problematicii conturilor false și a 
deposedării de mijloace de câștig a 
colportorilor de dezinformare și știri false;

Or. en

Amendamentul 18
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
acestea sunt identificate de o autoritate 
independentă și imparțială și, mai mult 
decât atât, să și colaboreze cu autoritățile 
de aplicare a legii în scopul unei eventuale 
urmăriri penale, incluzând metadatele 
necesare în acest scop, cu respectarea 
prezumției de nevinovăție și protejarea 
datelor personale ale victimelor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților de aplicare a legii în scopul 
unei eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

2. solicită ca operatorii de platforme 
să elimine conținuturile ilegale imediat ce 
iau cunoștință de ele și, mai mult decât 
atât, să le transmită în permanență 
autorităților competente în scopul unei 
eventuale urmăriri penale, incluzând 
metadatele necesare în acest scop;

Or. es

Amendamentul 20
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. propune consolidarea principiului 
țării de origine printr-o mai bună 
cooperare între statele membre pentru a 
asigura respectarea intereselor generale și 
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publice legitime, care necesită o implicare 
mai mare a autorităților de reglementare 
și revizuirea normelor procedurale 
existente și ale posibilităților de aplicare 
pentru o respectare mai durabilă și 
efectivă a legislației în cazurile 
transfrontaliere;

Or. de

Amendamentul 21
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că capacitățile tehnice 
de identificare a conținutului ilegal și a 
comportamentului disimulat, datorate în 
special îmbunătățirilor continue în 
domeniul învățării automate și în cel al 
inteligenței artificiale, sunt în continuă 
evoluție; insistă că sectoarele economice 
trebuie să adopte proceduri de detectare 
automată;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită consolidarea cadrului legal 
pentru a garanta că furnizorii iau măsuri 
eficace și acționează rapid pentru 
îndepărtarea conținutului ilegal din 
serviciile oferite și că acest conținut nu 
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mai este reîncărcat;

Or. en

Amendamentul 23
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că răspândirea și 
eficacitatea dezinformării și propaganda 
și alte operațiuni de manipulare a 
informațiilor trebuie și pot să fie 
contracarate în parte ajutându-i pe 
cetățeni să dobândească competențe 
media și digitale, precum și gândire 
critică și sprijinind jurnalismul 
profesionist independent și mass media de 
calitate;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită Comisiei să clarifice 
noțiunea de reacție expeditivă, care este 
deja inclusă în Directiva privind comerțul 
electronic 2000/31/CE;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. consideră că în cazul în care 
conținutul existent pe platformă încalcă 
legea, reacția furnizorilor de servicii ar 
trebui să fie imediată, odată primită 
notificarea din partea deținătorilor de 
drepturi;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. atrage atenția Comisiei asupra 
recentelor cauze judecate de instanțele 
naționale care obligă furnizorii de servicii 
să elimine conținutul care încalcă legea 
în termen de 30 de minute;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

2e. insistă că măsurile voluntare luate 
de furnizorii de servicii pentru 
combaterea conținutului ilegal și 
dăunător nu ar trebui să ducă la o 
limitare a răspunderii lor juridice;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. reamintește că orice limitare a 
răspunderii juridice ar trebui să rămână 
aplicabilă doar în cazul serviciilor digitale 
exclusiv pasive, iar serviciile active ar 
trebui să rămână pe deplin răspunzătoare 
juridic pentru conținutul serviciilor lor;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
este conștient de posibilul conflict între 
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eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest 
sens și respinge, din acest motiv, 
verificările prealabile ale conținuturilor, 
considerându-le disproporționate;

aceste libertăți și alte drepturi 
fundamentale, cum ar fi securitatea și 
proprietatea - inclusiv proprietatea 
intelectuală - și de consecințele posibil 
ireparabile ale lipsei unui control 
prealabil al anumitor conținuturi; solicită, 
prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unor 
standarde riguroase, anunțate în prealabil 
utilizatorilor; subliniază necesitatea de a 
notifica utilizatorii în timp real cu privire 
la activarea acestor controale și la 
existența unor proceduri de contestare 
eficiente și adaptabile, mai întâi pe lângă 
furnizorul privat și apoi pe lângă 
autoritatea administrativă; 

Or. es

Amendamentul 30
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest sens 
și respinge, din acest motiv, verificările 
prealabile ale conținuturilor, considerându-
le disproporționate;

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest sens 
și respinge, din acest motiv, verificările 
prealabile ale conținuturilor, considerându-
le disproporționate; sugerează că atunci 
când mijloacele tehnologice sunt utilizate 
în special la punerea în aplicare a 
hotărârilor autorităților independente sau 
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judiciare, este nevoie de garanții de 
transparență și responsabilitate solide, 
precum și de o supraveghere publică 
independentă și imparțială foarte 
competentă;

Or. en

Amendamentul 31
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest 
sens și respinge, din acest motiv, 
verificările prealabile ale conținuturilor, 
considerându-le disproporționate;

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea de 
mijloace tehnologice automatizate de 
combatere a conținuturilor dăunătoare, 
ilegale sau distribuite ilegal pe internet în 
acest context să fie interzisă ca 
disproporționată; și solicită Comisiei să 
adopte norme uniforme cu privire la 
procedura de notificare și de acțiune 
pentru a accelera eliminarea conținutului 
ilegal sau distribuit ilegal;

Or. en

Amendamentul 32
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 3. subliniază că protecția și 
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promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest 
sens și respinge, din acest motiv, 
verificările prealabile ale conținuturilor, 
considerându-le disproporționate;

promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice și măsuri 
speciale de detectare și eliminare a 
conținuturilor dăunătoare sau ilegale pe 
internet, asigurând în același timp accesul 
la un conținut divers și de calitate în 
mediul digital actual; accentuează faptul 
că astfel de măsuri echilibrate ar trebui să 
fie în concordanță cu prevederile legale în 
vigoare;

Or. en

Amendamentul 33
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest sens 
și respinge, din acest motiv, verificările 
prealabile ale conținuturilor, considerându-
le disproporționate;

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor și formelor de exprimare, a 
informațiilor, a presei și a formelor de 
exprimare culturale și artistice, precum și 
protecția caracterului privat al 
comunicațiilor între persoane stau la baza 
democrației liberale, iar aceasta se aplică în 
întregime online; solicită, prin urmare, ca 
utilizarea oricăror eventuale mijloace 
tehnologice de combatere a conținuturilor 
dăunătoare sau ilegale pe internet să facă 
obiectul unui control constituțional riguros 
în acest sens și respinge, din acest motiv, 
verificările prealabile ale conținuturilor, 
considerându-le disproporționate;

Or. en



AM\1202684RO.docx 21/46 PE650.393v01-00

RO

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane stau la baza democrației liberale, 
iar aceasta se aplică în întregime online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să facă obiectul unui 
control constituțional riguros în acest 
sens și respinge, din acest motiv, 
verificările prealabile ale conținuturilor, 
considerându-le disproporționate;

3. subliniază că protecția și 
promovarea libertății și diversității 
opiniilor, a informațiilor, a presei și a 
expresiilor culturale, drepturilor de 
proprietate, precum și protecția 
caracterului privat al comunicațiilor între 
persoane trebuie să se echilibreze 
reciproc, stau la baza democrației liberale 
atât în mediul offline, cât și online; 
solicită, prin urmare, ca utilizarea oricăror 
eventuale mijloace tehnologice de 
combatere a conținuturilor dăunătoare sau 
ilegale pe internet să respecte principiul 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 35
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază necesitatea de a garanta 
că acumularea și prelucrarea tuturor 
datelor cu caracter personal care nu cad 
sub incidența Directivei (UE) 2016/680 
privind protecția persoanelor fizice 
referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile 
competente în scopul aplicării legii sau 
sub incidența Regulamentului general 
privind protecția datelor al UE (RGPD) 
sunt efectuate respectând principiile 
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legalității, necesității și proporționalității, 
așa cum sunt ele enunțate la articolul 9 
din Convenția Consiliului Europei pentru 
protejarea persoanelor față de 
prelucrarea automatizată a datelor cu 
caracter personal (Convenția 108);

Or. en

Amendamentul 36
Morten Løkkegaard, Monica Semedo, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. recunoaște că codul de bune 
practici privind dezinformarea a 
contribuit la stabilirea unui dialog cu 
platformele și organismele de 
reglementare; sugerează că platformele 
online ar trebui să asigure măsuri de 
siguranță efective și adecvate, mai ales 
pentru a garanta că acționează într-un 
mod diligent, proporțional și 
nediscriminatoriu și pentru a preveni 
eliminarea involuntară de conținut care 
nu este ilegal;

Or. en

Amendamentul 37
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. accentuează faptul că conținutul 
legal și distribuit legal din punct de vedere 
al legislației Uniunii sau a cele naționale 
trebuie să rămână online și că orice 
eliminare de conținut nu trebuie să ducă 
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la identificarea de utilizatori individuali, 
nici la prelucrarea de date personale;

Or. en

Amendamentul 38
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că criteriile de stabilire a 
proeminenței conținutului stabilite de 
mass media de calitate și care prezintă 
garanții de încredere, ajustate la piețe și 
respectând legislația lingvistică națională, 
ar trebui avute în vedere în cazul 
platformelor care au rol de control al 
accesului;

Or. en

Amendamentul 39
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. accentuează nevoia de a 
îmbunătăți accesul pe piață pentru 
entitățile ne-private, cum ar fi ONG-urile, 
bibliotecile, instituțiile culturale, centrele 
de cercetare, rețelele culturale și 
universitățile;

Or. en

Amendamentul 40
Alexis Georgoulis
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Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. consideră că răspunderea juridică 
a platformei ar trebui să fie adaptată 
pentru a respecta dimensiunea 
operatorului și distincția clară în ceea ce 
privește interacțiunea platformei cu 
conținutul ar trebui se bazeze pe criterii și 
aspecte clare și verificabile, precum 
funcțiile de editare, cunoașterea efectivă 
și un anumit grad de control; în plus, 
consideră că orice sistem care urmează a 
fi propus ar trebui însoțit de un set solid 
de garanții ale drepturilor fundamentale 
și de o supraveghere publică 
independentă și imparțială adecvată;

Or. en

Amendamentul 41
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită garanții pentru a preveni 
utilizarea abuzivă a datelor utilizatorilor, 
inclusiv prin asigurarea transparenței și 
responsabilității din punctul de vedere al 
algoritmilor folosiți, precum și acordarea 
accesului cercetătorilor și organismelor 
publice de control la datele relevante;

Or. en

Amendamentul 42
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
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Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să vegheze ca 
operatorii platformelor să pună la 
dispoziția utilizatorilor mecanisme de 
depunere a plângerilor și căi de atac și să 
le prelucreze fără întârzieri nejustificate;

Or. en

Amendamentul 43
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 3 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită găsirea de soluții care să 
permită o concurență loială și acces egal 
pe piața unică pentru evenimentele și 
serviciile sportive din toate statele 
membre;

Or. en

Amendamentul 44
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. crede ferm că problema 
lucrătorilor pe platforme online trebuie 
reglementată printr-un act legislativ 
special consacrat acestora, orientat spre 
forța de muncă și nu într-un act legislativ 
care se ocupă de serviciile digitale; 
sugerează că operatorii de platforme ar 
trebui să fie responsabili în calitate de 
angajatori pentru lucrătorii de pe 
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platforme, că ar trebui să fie responsabili 
pentru furnizarea de locuri de muncă de 
calitate, pentru drepturi individuale ale 
lucrătorilor, pentru formarea în domeniul 
protecției sociale și pentru îndeplinirea 
cerințelor în materie de sănătate 
securitate ocupațională; reamintește că, 
în cazul existenței prevederii legale 
conform căreia lucrătorii pe platformă 
sunt lucrători, s-ar asigura 
responsabilitatea necesară din partea 
operatorilor de platforme ca angajatori 
pentru garantarea drepturilor lucrătorilor 
și contribuția la asigurările sociale pentru 
lucrătorii pe platformă;

Or. en

Amendamentul 45
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. solicită Comisiei să garanteze că 
operatorii de platforme fac publice 
rapoartele de transparență care conțin 
informații despre numărul de cazuri în 
care conținutul a fost identificat greșit ca 
ilegal sau ca ilegal distribuit și că 
autoritățile competente fac publice 
informații despre numărul de cazuri în 
care eliminarea a dus la anchetare și la 
urmărirea penală pentru infracțiune; 

Or. en

Amendamentul 46
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 c (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

3c. subliniază că permiterea accesului 
companiilor media la datele relevante 
(adică la cele de audiență și publicitate) 
de către platformele care domină piața 
este esențială pentru a împiedica 
concurența neloială;

Or. en

Amendamentul 47
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. solicită creșterea cooperării între 
autoritățile sau organismele de 
reglementare în domeniul media și alte 
autorități naționale de reglementare 
interne și pe plan extern, pentru a 
gestiona mai eficace impactul 
platformelor cu poziție de piață 
dominantă asupra ecosistemului media; 
să facă schimb de bune practici, precum 
și să abordeze mai bine aspecte concrete, 
cum ar fi dezinformarea; consideră că 
este necesară o coordonare la nivelul UE 
în acest sens; solicită Comisiei să 
exploreze posibilitatea extinderii 
competențelor Grupului autorităților 
europene de reglementare pentru 
serviciile mass-media audiovizuale pentru 
a include supravegherea platformelor 
dominante;

Or. en

Amendamentul 48
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
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Punctul 3 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3d. evidențiază nevoia de a găsi un 
mod eficace de a asigura în mod adecvat 
respectarea drepturilor de proprietate 
intelectuală, promovând astfel sectoarele 
culturale și creative fără a interveni în 
libertatea de exprimare; consideră că 
asigurarea acestui echilibru ar trebui să 
includă, când este necesar, măsuri active 
pentru a garanta că conținutul dăunător 
și ilegal nu este doar eliminat de pe 
platformele online, ci nu mai este 
reîncărcat;

Or. en

Amendamentul 49
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, 
Comisia să își intensifice eforturile de a 
asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune și să examineze critic, încă 
o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra 
concurenței din Uniune.

4. consideră că guvernanța 
tehnologiei trebuie implementată fără a 
afecta inovarea sau a limita libertatea de 
exprimare; subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, mass 
media, educație, știință și cultură; invită, 
prin urmare, Comisia să își intensifice 
eforturile de a asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune; reamintește concluziile 
raportului din 2017 comandat de Comisie, 
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potrivit cărora „se pare că nu există 
suficiente motive pentru a crede că 
ofertele cu tarif zero provoacă îngrijorări 
în materie de concurență.”;1a consider, 
totuși, că poate fi necesar ca Comisia să 
examineze critic, încă o dată, efectul 
ofertelor cu tarif zero asupra concurenței 
din Uniune în viitor;
_________________
1a 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0217687enn.pdf 

Or. en

Amendamentul 50
Marcel Kolaja

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, 
Comisia să își intensifice eforturile de a 
asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune și să examineze critic, încă 
o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra 
concurenței din Uniune.

4. subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, 
Comisia să își intensifice eforturile de a 
asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune și să examineze critic, încă 
o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra 
concurenței din Uniune; reamintește că 
software-ul cu sursă deschisă, standardele 
deschise și tehnologiile deschise sunt cel 
mai bine plasate să asigure 
interoperabilitate, concurență loială și 
accesibilitate;
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Or. en

Amendamentul 51
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea și concurența loială și permite, 
de asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, 
Comisia să își intensifice eforturile de a 
asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune și să examineze critic, încă 
o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra 
concurenței din Uniune.

4. subliniază că accesul deschis la 
internet, neutru din punctul de vedere al 
rețelei și al tehnologiei, trebuie protejat în 
mod specific prin lege, pentru că reprezintă 
baza pentru interoperabilitatea necesară a 
serviciilor și a sistemelor, garantează 
diversitatea, stimulează creativitatea 
digitală și concurența loială și permite, de 
asemenea, crearea unei infrastructuri de 
servicii digitale, care include accesul 
tuturor cetățenilor Uniunii la oferte de 
calitate în materie de informație, educație, 
știință și cultură; invită, prin urmare, 
Comisia să își intensifice eforturile de a 
asigura un tratament egal și 
nediscriminatoriu al întregului trafic de 
date din Uniune și să examineze critic, încă 
o dată, efectul ofertelor cu tarif zero asupra 
concurenței din Uniune.

Or. en

Amendamentul 52
François-Xavier Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. solicită Comisiei să instituie 
măsuri care să impună platformelor și 
furnizorilor de servicii de găzduire să 
împiedice accesul minorilor la conținuturi 
pornografice și de pornografie infantilă; 
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reamintește că acest tip de conținut, 
adesea disponibil în acces deschis, poate fi 
profund destabilizator pentru tânăra 
generație, aflată în căutarea orientării 
sexuale și a sexualității; subliniază că o 
parte semnificativă a conținutului 
pornografic online conține stereotipuri 
sexiste, care aduc adesea prejudicii grave 
demnității femeilor sau chiar contribuie la 
banalizarea scenelor de abuz și violență; 
subliniază, prin urmare, că pentru 
apărarea drepturilor femeilor și 
combaterea violenței de gen și a violenței 
sexuale sunt necesare acțiuni hotărâte 
care să împiedice expunerea minorilor la 
astfel de conținuturi, prin mijloace 
tehnologice eficiente; reamintește că 
trebuie stabilite norme ambițioase în acest 
sens pentru furnizorii de servici internet, 
precum și importanța unei mai bune 
cooperări la nivel european, pentru a 
permite identificarea rapidă a autorilor 
conținuturilor ilegale;

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. face apel la acțiune împotriva 
discursului de incitare la ură, inclusiv 
împotriva rasismului, xenofobiei, 
homofobiei și violenței de gen și pentru 
promovarea unui mediu online mai sigur 
pentru cetățeni și întreprinderi, inclusiv 
pentru cooperarea cu verificatori de fapte 
și cercetători; încurajează lupta împotriva 
roboților software și a conturilor false și 
pentru o publicitate politică online plătită 
ușor de recunoscut; sugerează să se 
prevadă limite clare în ceea ce privește 
prelucrarea datelor în scopuri de 
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cercetare, cu scopul de a facilita un acces 
la date privind publicitatea politică care 
să respecte viața privată; încurajează 
serviciile online să ofere o mai mare 
transparență a politicilor și proceselor pe 
care e desfășoară pentru a răspunde la 
conținutul ilegal sau dăunător și pentru a 
combate răspândirea dezinformării, 
precum și să ofere utilizatorilor explicații 
transparente și clare referitoare la modul 
în care pun în aplicare normele 
Regulamentului general privind protecția 
datelor (RGPD).

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui aplicat 
fără a aduce atingere dispozițiilor 
Directivei privind drepturile de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală 
(Directiva privind drepturile de autor); 
remarcă faptul că un „prestator de 
servicii online de partajare de conținut ”, 
conform definiției de la articolul 2 
alineatul (6) din Directiva privind 
drepturile de autor, are responsabilități cu 
privire la materialele protejate de drepturi 
de autor și că, în astfel de cazuri, nu se 
aplică dispozițiile privind „sfera de 
siguranță” din Directiva privind comerțul 
electronic și dispozițiile similare din Actul 
legislativ privind serviciile digitale 
aplicabile acestor platforme;

Or. es
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Amendamentul 55
Victor Negrescu

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța noilor 
sectoare creative digitale și a valorii 
adăugate pe care tehnologiile digitale o 
produc în diverse sectoare culturale, 
educaționale, media, sportive și legate de 
tineret; solicită Comisiei să propună o 
legislație care permite intensificarea 
acestei tendințe, care promovează munca 
creativă a autorilor și creatorilor și 
asigură o piață internă corectă și egală 
pentru toți, indiferent de regiunea sau 
statul membru de proveniență;

Or. en

Amendamentul 56
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște nevoia de a defini 
responsabilitățile în materie de drepturile 
omului ale companiilor în concordanță cu 
cadrul „respect, protecție, remediere” 
prevăzut de Principiile directoare privind 
afacerile și drepturile omului, document 
care ar trebui rapid transformat într-un 
standard de drept internațional 
obligatoriu juridic, prin impunerea unei 
abordări din perspectiva drepturilor 
omului a dezvoltării de standarde în 
domeniul condițiilor de furnizare a 
serviciilor și a standardelor comunității, 
precum și de politici care reglementează 
accesul la platformă și utilizarea acesteia;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că conținutul ilegal 
online, inclusiv pirateria online și 
contrafacerea, reprezintă o amenințare 
majoră și permanentă la adresa 
cetățeanului european și a sectoarelor 
creative și culturale europene, ceea ce 
impune ca cadrul legal să rămână adaptat 
la scara și puterea de multiplicare pe care 
le permite acum evoluția tehnologică;

Or. en

Amendamentul 58
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că principiul potrivit 
căruia furnizorii de acces la internet nu 
sunt responsabili pentru conținutul 
transmis prin rețelele lor, deoarece nu au 
control asupra conținutului respectiv 
(„simplă transmitere”), trebuie păstrat, 
întrucât reprezintă unul dintre elementele 
esențiale ale internetului liber;

Or. de
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Amendamentul 59
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că, prin actualizarea 
normelor care reglementează modul în 
care furnizorii de servicii reacționează la 
conținutul inacceptabil, Uniunea poate 
stimula un mediu online mai sigur pentru 
cetățeni și agenți economici;

Or. en

Amendamentul 60
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că utilizarea din ce în 
ce mai răspândită a internetului pentru a 
comercializa cărți trebuie însoțită de 
măsuri de păstrare a diversității culturale, 
astfel încât să poată fi asigurat accesul 
egal al tuturor la lectură, protecția 
principiului remunerației corecte și 
echitabile a titularilor de drepturi și 
diversitatea materialului publicat; 
reiterează necesitatea menținerii unei 
competiții echitabile pe piața unică 
digitală, impunând principiul 
interoperabilității;

Or. fr

Amendamentul 61
Victor Negrescu

Proiect de aviz
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Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază importanța crescândă a 
noilor media digitale pe piața unică; 
solicită adoptarea de măsuri legislative 
pentru protejarea jurnalismului 
independent, combaterea știrilor false și 
pentru garantarea drepturilor autorilor și 
ziariștilor;

Or. en

Amendamentul 62
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază nevoia de a actualiza și 
modifica normele în vigoare în 
concordanță cu progresele tehnologice 
mai degrabă decât prin adoptarea de noi 
reglementări, eliminând în același timp 
reglementări inutile și depășite;

Or. en

Amendamentul 63
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. insistă să se abordeze și problema 
neutralității aparatelor, deoarece doar 
prin interacțiunea acesteia cu 
neutralitatea rețelei pot fi garantate 
decizii în cunoștință de cauză ale 
consumatorilor pe parcursul întregului 
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proces;

Or. de

Amendamentul 64
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. evidențiază nevoia de a asigura un 
maximum de transparență posibil pentru 
toate măsurile luate în virtutea noului act 
legislativ, inclusiv pentru cele luate de 
autoritățile statelor membre și ale 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 65
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. solicită furnizorilor intermediari 
de servicii ale societății informaționale să 
introducă un protocol „Know Your 
Business Customer” (KYBC) pentru a 
verifica identitatea clienților profesionali 
în conformitate cu Directiva 2000/31/CE 
și în același timp să ceară intermediarilor 
să refuze imediat sau să înceteze 
furnizarea serviciilor lor dacă informațiile 
despre identitatea clientului profesional 
sunt false, înșelătoare sau invalide în alt 
fel; un astfel de protocol KYBC nu 
afectează utilizatorii finali ai serviciilor 
societății informaționale și va sprijini 
diseminarea legală a conținuturilor 
creative și culturale;
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Or. de

Amendamentul 66
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. își exprimă preocuparea în 
legătură cu restricțiile nejustificate la care 
sunt supuse entitățile nonprofit și micii 
întreprinzători privați și solicită insistent 
adoptarea de criterii obiective și care 
prevăd exceptări clare care ar permite 
furnizorilor de platforme de distribuție să 
își valorifice potențialul de creștere și să 
stimuleze crearea de condiții de 
concurență echitabile, care nu vor genera 
impedimente pentru exercitarea dreptului 
la știință și cultură;

Or. en

Amendamentul 67
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. accentuează nevoia de a reduce 
incertitudinea prin formularea de definiții 
precise și clare, care să permită 
reglementărilor să mențină echilibrul 
corect între rolurile și responsabilitățile 
intermediarilor online și să protejeze 
consumatorii;

Or. en
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Amendamentul 68
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. invită statele membre, în cooperare 
cu operatorii de internet, Europol și 
Eurojust, să eficientizeze procedurile de 
notificare și ștergere, pentru a elimina 
conținuturile violente și pornografia 
infantilă;

Or. fr

Amendamentul 69
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. invită Comisia să abordeze în 
sfârșit pericolele aferente platformelor 
online, care acționează ca paznici ai 
anumitor părți ale internetului (de 
exemplu, magazine de aplicații, motoare 
de căutare, rețele sociale, platforme de 
comerț electronic și sisteme de operare) și, 
în acest context, să ia măsuri de 
reglementare, dacă este nevoie și într-un 
cadru juridic separat, pentru a promova 
libertatea de exprimare, pluralismul 
conținuturilor și menținerea diversității 
culturale și a concurenței loiale;

Or. de

Amendamentul 70
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
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Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. accentuează nevoia de a crea căi 
de atac eficace și rapide pentru toți, fără 
discriminare, independente și imparțiale;

Or. en

Amendamentul 71
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. subliniază că platformele ar trebui 
să fie întotdeauna responsabile de 
eliminarea conținutului ilegal sau 
dezactivării accesului la acesta, odată ce l-
au identificat pe platformă;

Or. en

Amendamentul 72
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază că astfel de 
reglementări sectoriale ar trebui să aibă 
prioritate, în principiu, față de 
reglementările orizontale; evidențiază, în 
acest context, în special că un viitor Act 
privind serviciile digitale nu trebuie nici 
să anuleze, nici să submineze Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale, în 
vigoare, nici să împiedice dezvoltarea sa 
ulterioară, și că, dimpotrivă, dispozițiile 
specifice ale directivei respective ar trebui 
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să prevaleze în continuare;

Or. de

Amendamentul 73
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. crede ferm să noul act legislativ ar 
trebui să prevadă obligații de 
interconectivitate și portabilitate a 
serviciilor digitale, precum și norme 
stricte de protecție a datelor și protecție 
strictă a suveranității datelor;

Or. en

Amendamentul 74
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. accentuează că este important ca 
serviciile online să fie transparente în 
legătură cu politicile și procedurile de 
răspuns la prezența conținutului ilegal și 
cu procedurile de apel pe care le pun la 
dispoziția utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 75
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4f. reiterează că extinderea 
planificată, și deja hotărâtă, a sferei 
Directivei serviciilor mass-media 
audiovizuale pentru a include furnizorii 
de platforme de partajare a materialelor 
video și rețelele sociale în legătură cu 
diseminarea conținuturilor audiovizuale 
poate aduce o contribuție substanțială la 
combaterea dezinformării și a 
discursurilor de incitare la ură în mediul 
online și solicită, din nou, transpunerea 
sa rapidă în legislația internă;

Or. de

Amendamentul 76
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. crede ferm că Directiva privind 
comerțul electronic1a a fost un act 
legislativ de succes, care a funcționat timp 
de 20 de ani fără probleme, de aceea 
consideră că drumul potrivit de urmat ar 
trebui să fie o codificare a jurisprudenței 
Curții de Justiție a UE;
_________________
1a Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 
2000 privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic)

Or. en
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Amendamentul 77
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. atrage atenția asupra 
responsabilității platformelor de a elimina 
conținutul dovedit ilegal sau de a 
dezactiva accesul la acesta și de a impune 
standarde ale comunității de utilizatori 
care limitează exprimările ofensatoare 
sau scandaloase;

Or. en

Amendamentul 78
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. crede cu tărie că e nevoie de 
întărirea răspunderii juridice a platformei 
în cazul produselor ilegale sau nesigure, 
ceea ce ar consolida piața unică digitală; 
reamintește că, în aceste cazuri, 
răspunderea juridică a platformelor ar 
trebui să fie adecvată scopului său, având 
în vedere garanțiile pentru consumatori 
existente care ar trebui respectate în orice 
situație, precum și stabilirea simultană de 
măsuri reparatorii pentru comercianții cu 
amănuntul și consumatori; crede că 
sistemul ar putea funcționa doar dacă 
autoritățile de aplicare au suficiente 
prerogative, instrumente și resurse pentru 
a pune în aplicare prevederile și a coopera 
eficient în cazuri care au o componentă 
transnațională;

Or. en
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Amendamentul 79
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. solicită ca furnizorilor de servicii 
mass-media audiovizuale să li se acorde 
acces la datele generate de serviciile pe 
care le furnizează sau la conținutul pe 
care îl produc, sau care sunt asociate 
direct, dacă sunt oferite pe platforme 
digitale globale, în privința cărora 
dispozițiile privind protecția datelor și 
confidențialitatea trebuie respectate 
întotdeauna;

Or. de

Amendamentul 80
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. accentuează nevoia de norme care 
să permită eliminarea rapidă a site-urilor 
web sau conturilor de pe platformele de 
socializare care s-a constatat că au fost 
implicate în escrocherii și fraude;

Or. en

Amendamentul 81
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 h (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

4h. solicită ca modelele de publicitate 
comercială bazate pe date să fie 
reglementate, supunându-le totodată unor 
reguli stricte de transparență, și ca 
platformele cu o poziție de piață 
dominantă să facă obiectul unor cerințe 
de interoperabilitate;

Or. de

Amendamentul 82
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Proiect de aviz
Punctul 4 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4h. subliniază nevoia de a adapta 
normele existente la era digitală și la 
progresele tehnologice, cu scopul de a 
promova accesul la opere europene și de a 
promova diversitatea culturală;

Or. en

Amendamentul 83
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 4 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4i. solicită introducerea unui 
standard european unic de autentificare, 
cu caracter obligatoriu, pentru serviciile 
digitale și în aval, atunci când acestea 
sunt furnizate în UE, inclusiv pentru 
aplicații mobile și site-uri de internet, 
pentru a asigura și pe viitor accesul 
independent al cetățenilor UE;
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Or. de

Amendamentul 84
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4i. remarcă avantajele abordărilor 
care se bazează pe susținere reciprocă 
precum practicile voluntare, 
coreglementarea, autoreglementarea și 
coguvernarea, care permit învățarea, 
împărtășirea de învățăminte și 
valorificarea experienței celorlalți, 
simultan cu îmbunătățirea practicilor 
existente și cu dezvoltarea unora noi;

Or. en


