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Amendamentul 1
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii; subliniază că 
protecția consumatorilor, siguranța 
utilizatorilor, opțiunea anonimatului 
online și libertatea de exprimare trebuie 
să se afle în centrul protecției drepturilor 
fundamentale; subliniază că este 
important ca utilizatorii și consumatorii 
să fie ajutați să preia, într-o mai mare 
măsură, controlul și responsabilitatea 
asupra propriilor lor date și a identității 
lor;

Or. en

Amendamentul 2
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare, drepturile la 
proprietate, precum și protecția ei, nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii și trebuie să fie 
echilibrate între ele;
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Or. en

Amendamentul 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
și cuprinzător de valori și principii, cum 
ar fi dreptul la confidențialitatea 
comunicațiilor, libertatea de exprimare și 
libertatea și pluralismul mass-mediei, și 
reamintește că aceste libertăți ar trebui 
respectate, inclusiv prin contracte de drept 
privat sau de termenii și condițiile 
contractelor de furnizare de servicii;

Or. en

Amendamentul 4
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare și 
proprietatea, precum și protecția ei, nu 
sunt dependente de contracte de drept 
privat sau de termenii și condițiile 
contractelor de furnizare de servicii;

Or. en

Amendamentul 5
Niklas Nienaß
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că drepturile 
fundamentale constituie un sistem obiectiv 
de valori care garantează că libertățile 
fundamentale de comunicare nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

1. subliniază că drepturile 
fundamentale, cum ar fi libertatea de 
exprimare și de informare, constituie un 
sistem obiectiv de valori și nu sunt 
dependente de contracte de drept privat sau 
de termenii și condițiile contractelor de 
furnizare de servicii;

Or. en

Amendamentul 6
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită adoptarea unei concepții 
moderne în materie de drepturi ale 
omului, care să nu trateze drepturile 
fundamentale ca drepturi defensive 
opozabile statului, ci și ca drepturi care 
protejează libertatea prin limitarea 
exercitării puterii;  prin urmare, 
respectarea drepturilor fundamentale 
trebuie să fie obligatorie și pentru cei care 
exercită putere prin infrastructura 
tehnică pe care o dețin; în cazul acestei 
obligativități egale, generate de situația de 
fapt, de respectare a drepturilor 
fundamentale din partea statului și 
actorilor privați, trebuie să se țină seama 
de gradul de dominare a pieței, de poziția 
dominantă sau de semimonopol, de 
gradul de dependență a utilizatorului de 
ofertă, precum și de interesele afectate ale 
utilizatorului, ale actorilor puternici și ale 
diverșilor terți;

Or. de
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Amendamentul 7
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, François-Xavier Bellamy, Isabel Benjumea Benjumea, Asim Ademov, Milan 
Zver

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că Actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
respecte pe deplin obiectivul de a asigura 
protecția drepturilor fundamentale, 
inclusiv dreptul la libertatea de exprimare 
și informare, dreptul la viața privată, 
precum și dreptul la proprietate, inclusiv 
la proprietatea intelectuală;

Or. en

Amendamentul 8
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că orice propuneri 
legislative viitoare privind serviciile 
digitale ar trebui să respecte protecția 
drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertatea de exprimare, viața privată, 
diversitatea culturală și lingvistică, 
libertatea artelor și protecția datelor 
personale;

Or. en

Amendamentul 9
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
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Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază necesitatea de a avea un 
set efectiv de garanții ale drepturilor 
fundamentale pentru a proteja interesul 
public, inclusiv exprimarea liberă și 
conținutul de calitate, și de a mări 
nivelurile de transparență și 
responsabilitate;

Or. en

Amendamentul 10
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că libertatea artelor și 
științelor nu poate fi modificată și, prin 
urmare, nu trebuie compromisă de niciun 
nou act legislativ;

Or. en

Amendamentul 11
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. accentuează faptul că conținutul 
legal și distribuit legal din punct de vedere 
al dreptului Uniunii sau al dreptului 
național trebuie să rămână online și că 
orice eliminare a acestui tip de conținut 
nu trebuie să conducă la identificarea 
utilizatorilor individuali, nici la 
prelucrarea de date personale;
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Or. en

Amendamentul 12
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. evidențiază că ecosistemul mass-
media este afectat de efectele 
perturbatoare ale platformelor online; 
accentuează faptul că autoritățile publice 
au obligația pozitivă de a adopta un cadru 
juridic care să stimuleze dezvoltarea 
mass-mediei independente și pluraliste;

Or. en

Amendamentul 13
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private;

2. cere ca toate măsurile proactive de 
protecție care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private; subliniază necesitatea de a 
respecta cadrul legislativ global, de a se 
supune controlului jurisdicțional și de a 
nu rămâne pur și simplu la discreția 
firmelor din sectorul privat; solicită 
stabilirea unui cadru clar la nivelul 
întregii Uniuni pentru blocarea 
conținutului, cu constrângeri clare, 
promovând totodată transparența cu 
privire la tipul de conținut blocat și 
motivele blocării; solicită soluții 
echilibrate privind eliminarea de conținut, 
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bazate pe cooperarea între platforme, 
autoritățile de reglementare, verificatorii 
de fapte și utilizatori; subliniază că 
partajarea de date care respectă RGPD 
referitoare la activități ilegale cu 
autoritățile de aplicare a legii și cu alte 
autorități ar trebui să reprezinte o 
prioritate pentru platforme, pe lângă 
propriile lor garanții efective și adecvate;

Or. en

Amendamentul 14
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private;

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private; consideră că aceste norme 
specifice sectorului pot asigura accesul 
neîngrădit la serviciile și conținuturile 
mass-mediei, precum și să promoveze 
libertatea și pluralismului mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 15
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina 
statului, supuse unui control judecătoresc 

2. cere ca toate măsurile de protecție 
să fie aplicabile în privința drepturilor 
fundamentale și reamintește obligația ca 
platformele, precum și alte servicii online, 
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neîngrădit și să se nu permită delegarea 
funcțiilor de autoritate publică către 
întreprinderile private;

să elimine imediat conținutul ilegal al 
platformelor și serviciilor lor, fără a 
aduce atingere rolului de supraveghere al 
autorităților publice;

Or. en

Amendamentul 16
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Asim Ademov, 
Isabel Benjumea Benjumea

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina 
statului, supuse unui control judecătoresc 
neîngrădit și să se nu permită delegarea 
funcțiilor de autoritate publică către 
întreprinderile private;

2. cere ca toate măsurile de protecție 
să respecte pe deplin drepturile 
fundamentale și reamintește că astfel de 
măsuri obligatorii de protecție se aplică 
într-un cadru legislativ și sunt supuse 
unei supravegheri judecătorești;

Or. en

Amendamentul 17
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private;

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private sau către persoane;

Or. en
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Amendamentul 18
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. cere ca toate măsurile de protecție 
care ar putea afecta și drepturile 
fundamentale să rămână în sarcina statului, 
supuse unui control judecătoresc neîngrădit 
și să se nu permită delegarea funcțiilor de 
autoritate publică către întreprinderile 
private;

2. cere ca toate măsurile care ar putea 
afecta și drepturile fundamentale să rămână 
în sarcina statului, supuse unui control 
judecătoresc neîngrădit și să se nu permită 
delegarea funcțiilor de autoritate publică 
către întreprinderile private;

Or. en

Amendamentul 19
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. 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 infracțiuni;

Or. en

Amendamentul 20
Dace Melbārde

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

2a. arată că unele conținuturi 
dăunătoare sau informații parțial corecte 
nu sunt în mod necesar ilegale; constată 
că instrumentele de filtrare automată ar 
putea avea drept consecință filtrarea unor 
conținuturi legale; consideră că este 
necesar ca proprietarii de conținut să își 
poată apăra drepturile într-o măsură 
suficientă, atunci când conținutul lor este 
eliminat;

Or. en

Amendamentul 21
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că orice monitorizare 
aplicată de către platforme sau alte 
servicii conținutului lor ar trebui supusă 
unor standarde riguroase și transparente, 
cunoscute de utilizatorii lor, și ar trebui să 
permită un drept efectiv de a contesta 
deciziile, în primul rând pe lângă 
respectivele platforme sau servicii, dar și 
pe lângă o autoritate publică;

Or. en

Amendamentul 22
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. sugerează că ar trebui să se acorde 
o atenție specială protejării copiilor și a 
tinerilor și că această protecție ar trebui 
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asigurată de legislația privind protecția 
datelor și solicită ca, în scopul protejării 
copiilor și tinerilor, serviciile online să fie 
supuse celor mai stricte norme de 
protecție a datelor;

Or. de

Amendamentul 23
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. reiterează activitatea Comitetelor 
pentru drepturile omului ale Organizației 
Națiunilor Unite în elaborarea și 
interpretarea aprofundată a textelor 
convențiilor ONU privind drepturile 
omului, pentru a le adapta la epoca 
digitală, împreună cu activitatea 
procedurilor speciale ale Consiliului 
pentru Drepturile Omului al ONU;

Or. en

Amendamentul 24
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că măsurile „blânde” 
de coordonare, susținere sau completare, 
cum ar fi codurile de comportament sau 
auto- sau coreglementarea pot fi mijloace 
de reglementare eficiente, dacă 
autoritățile statului le supraveghează 
efectele și prevăd introducerea de 
reglementări de stat în cazul constatării 
ineficienței acestora, de vreme ce acestea 
permit adesea un răspuns rapid la 



PE650.541v01-00 14/27 AM\1203655RO.docx

RO

circumstanțe în schimbare care afectează 
și țările terțe;

Or. de

Amendamentul 25
Petra Kammerevert

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că punerea în aplicare 
este în principiu responsabilitatea 
autorităților naționale de reglementare și 
în cazuri cu caracter transfrontalier și nu 
ar trebui transferată la nivel european 
fără motive întemeiate; consideră, de 
asemenea, că ideea principiului țării de 
origine va fi consolidată dacă autoritățile 
naționale de reglementare dispun de 
instrumente eficiente de punere în 
aplicare și de mecanisme eficiente de 
cooperare transfrontalieră; din punct de 
vedere european, acestea ar trebui să fie 
însoțite de proceduri rapide și eficiente de 
soluționare a litigiilor care să asigure o 
stabilitate juridică durabilă;

Or. de

Amendamentul 26
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 
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invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat; cere ca 
valorile europene să fie protejate într-un 
mediu digital sigur, care să promoveze 
diversitatea opiniilor, neutralitatea rețelei, 
libertatea de exprimare și accesul la 
informații; solicită norme clare, 
uniforme, pentru ca mai multe platforme 
și industrii publicitare să își aplice 
principiile privind răspunderea 
platformelor, conținutul ilegal sau 
dăunător, responsabilitatea algoritmică, 
publicitatea transparentă și combaterea 
diseminării de dezinformare, a discursului 
de incitare la ură și a conturilor false sau 
de boți, pentru a proteja drepturile 
fundamentale și libertatea persoanelor;

Or. en

Amendamentul 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

3. crede cu tărie că serviciile 
dezvoltate în UE care garantează o 
protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și a proprietății intelectuale, 
promovarea diversității culturale și a 
libertății de informare și comunicare 
reprezintă un avantaj competitiv ce nu 
trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze sistematic 
dezvoltarea într-un mod mai bine canalizat;

Or. en

Amendamentul 28
Dace Melbārde
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

3. cere să se recunoască faptul că 
aceste servicii dezvoltate în UE care 
garantează o protecție efectivă și 
cuprinzătoare a vieții private și cel mai 
mare grad de libertate digitală reprezintă 
un avantaj competitiv ce nu trebuie 
subestimat pe piața mondială și invită 
Comisia să le promoveze dezvoltarea într-
un mod mai bine canalizat prin soluții 
clare și eficiente, adaptate la epoca 
digitală;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și a datelor și promovează cel mai 
mare grad de neutralitate digitală 
reprezintă un avantaj competitiv ce nu 
trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

Or. en

Amendamentul 30
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cel mai mare grad de libertate 
digitală reprezintă un avantaj competitiv ce 
nu trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

3. cere să se recunoască faptul că 
serviciile dezvoltate în UE care garantează 
o protecție efectivă și cuprinzătoare a vieții 
private și cele mai extinse libertăți digitală 
reprezintă un avantaj competitiv ce nu 
trebuie subestimat pe piața mondială și 
invită Comisia să le promoveze dezvoltarea 
într-un mod mai bine canalizat;

Or. en

Amendamentul 31
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. veghează ca înțelegerile private 
între artiști și companii să nu contravină 
drepturilor fundamentale ale artiștilor, 
creatorilor și întregului personal angajat 
în sectoarele culturale și creative, 
respectându-le munca și proprietatea 
intelectuală, atât financiar, cât și etic; 
subliniază nevoia de a asigura tuturor 
părților interesate implicate în proces o 
remunerare corectă provenind din toate 
activitățile care presupun creativitate, 
respectându-le dreptul la negociere 
colectivă;

Or. en

Amendamentul 32
Dace Melbārde

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. accentuează că orice nouă 
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obligație impusă pe platforme ar trebui să 
fie în raport de proporționalitate cu cota 
lor de piață și capacitatea lor financiară, 
pentru a încuraja concurența corectă și a 
promova inovarea; consideră că o astfel 
de abordare va contribui la întărirea 
pluralismului media și informațional și a 
diversității lingvistice și culturale;

Or. en

Amendamentul 33
Niklas Nienaß

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV), să aibă întâietate 
în fața normelor generale.

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV) și Directiva 
privind drepturile de autor, să aibă 
întâietate în fața normelor generale pentru 
a garanta drepturile autorilor și artiștilor 
în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV), să aibă întâietate 

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV), să aibă întâietate 
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în fața normelor generale. în fața normelor generale, pentru a 
garanta securitatea juridică, dacă este 
necesar, înainte ca orice reevaluare care 
ar putea urma introducerii oricărei noi 
norme generale să aibă loc;

Or. en

Amendamentul 35
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV), să aibă întâietate 
în fața normelor generale.

4. cere ca normele sectoriale specifice, 
care urmăresc îndeplinirea unor obiective 
aflate în slujba întregii societăți, cum ar fi 
Directiva privind serviciile mass-media 
audiovizuale (DSMAV) sau Directiva 
privind drepturile de autor, să aibă 
întâietate în fața normelor generale.

Or. en

Amendamentul 36
Irena Joveva

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. recunoaște că codul de bune 
practici privind dezinformarea a 
contribuit la structurarea unui dialog cu 
platformele și organismele de 
reglementare; subliniază totuși că acest 
lucru nu este suficient; solicită ca 
ordinele de notificare și retragere să fie 
obligatorii și să impună eliminarea 
conținutului ilegal de pe platforme, 
inclusiv anumite tipuri de rasism și 
xenofobie, cu aplicarea de amenzi în caz 
de nerespectare; solicită adoptarea de 
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norme uniforme și detaliate pentru 
eliminarea conținutului ilegal, cu o 
diferențiere specifică între conținutul 
ilegal și conținutul dăunător pe baza 
principiilor transparenței și egalității de 
tratament, precum și pentru a preveni 
eliminarea conținutului care nu este 
ilegal; solicită ca marile platforme sociale 
să fie obligate să verifice conținutul 
semnalat și să trimită persoanelor care l-
au încărcat o decizie motivată de blocare 
a conținutului, împiedicând în același 
timp utilizarea abuzivă a serviciilor de 
notificare;

Or. en

Amendamentul 37
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. accentuează că orice normă cu 
privire la moderarea conținutului 
destinată furnizorilor de servicii trebuie să 
asigure deplina respectare a libertății de 
exprimare, care, potrivit articolului 11 din 
Carta drepturilor fundamentale a UE, 
include „libertatea de opinie și libertatea 
de a primi sau de a transmite informații 
sau idei fără amestecul autorităților 
publice și fără a ține seama de frontiere” 
și că accesul la o mare diversitate a 
opiniilor contribuie la dezvoltarea de 
societăți deschise și democratice chiar și 
atunci când astfel de vederi sunt 
controversate sau dezagreabile;

Or. en

Amendamentul 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov
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Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază importanța împiedicării 
dezvoltării de tehnologii de supraveghere 
și identificare în masă fără completa 
înțelegere a efectelor acestora asupra 
indivizilor, libertăților și drepturilor 
fundamentale și fără să garanteze că 
aceste sisteme respectă deplin legislația 
privind protecția datelor și a 
confidențialității, precum și drepturile 
omului;

Or. en

Amendamentul 39
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. accentuează faptul că transmiterea 
datelor personale și prelucrarea datelor în 
scopurile noului Act Unic digital trebuie 
să respecte garanțiile prevăzute de RGPD 
și normele de protecție a datelor existente 
în Uniune; scoate în evidență faptul că nu 
este nevoie de vreo derogare prin „lex 
specialis” de la normele generale de 
protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 40
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4b. subliniază nevoia de a permite 
cetățenilor să controleze mai bine modul 
în care datele lor personale sunt 
gestionate și protejate online, transferând 
în același timp firmelor o mai mare 
responsabilitate în ceea ce privește 
practicile lor de protecție a datelor;

Or. en

Amendamentul 41
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4c. 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 
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 42
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul



AM\1203655RO.docx 23/27 PE650.541v01-00

RO

4c. invită Comisia și statele membre să 
promoveze cooperarea între sectoarele 
public și privat, precum și cu sectorul 
universitar pentru a amplifica schimbul 
de cunoștințe, promovarea educației și 
formării în materie de siguranță, protecția 
datelor, implicații de ordin etic și 
respectarea drepturilor omului în legătură 
cu utilizarea tehnologiei digitale, a 
roboților și inteligenței artificiale (IA);

Or. en

Amendamentul 43
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4d. 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, întemeiată 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 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 44
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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4d. subliniază că, indiferent de 
beneficiile sociale oferite de noile 
tehnologii, servicii digitale și tehnologii 
bazate pe date, inclusiv inteligența 
artificială (IA), analizarea și evitarea 
riscurilor potențiale la adresa valorilor 
democratice, a statului de drept și a 
drepturilor fundamentale trebuie să fie o 
prioritate absolută;

Or. en

Amendamentul 45
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. 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 
platforme, și că astfel aceștia ar trebui să 
fie responsabili pentru oferirea 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
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Amendamentul 46
Elżbieta Kruk

Proiect de aviz
Punctul 4 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4e. subliniază că în multe cazuri, în 
Uniune drepturile fundamentale sunt 
amenințate și că sunt deja încălcate 
nejustificat, disproporționat și ilegal în 
numele siguranței, sănătății publice și 
interesului public; accentuează că de 
principiile necesității și proporționalității 
ar trebui să se țină în primul rând seama 
când există vreo interferență cu 
exercitarea drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 47
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. 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 afecta 
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 48
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov
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Proiect de aviz
Punctul 4 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4f. accentuează nevoia de a actualiza, 
modifica, crește puterea de cuprindere, 
claritatea și transparența normelor UE și 
naționale, eliminând, în același timp 
legislația inutilă și depășită, mai degrabă 
decât adăugând legislație;

Or. en

Amendamentul 49
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4g. 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;

Or. en

Amendamentul 50
Alexis Georgoulis

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

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

Or. en

Amendamentul 51
Alexis Georgoulis

Proiect de aviz
Punctul 4 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

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

Or. en


