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Grozījums Nr. 1
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
1.a apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a tā kā pārskatītajiem un jaunajiem 
digitālā vienotā tirgus noteikumiem, kas 
tiks pieņemti ar digitālo pakalpojumu 
tiesību akta paketi, pamatā jāliek 
pamattiesību un pilsonisko brīvību 
ievērošana un aizsardzība;

Or. en

Grozījums Nr. 2
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
1.b apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b tā kā cīņu pret nelikumīgu vai 
kaitīgu saturu tiešsaistē valdības var 
izmantot par ieganstu vārda brīvības 
ierobežošanai un leģitīmu viedokļa 
atšķirību un opozīcijas apspiešanai;

Or. en

Grozījums Nr. 3
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
1.c apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.c tā kā satura mitināšanas 
platformu veiktā satura moderācija tīši vai 
automātisku satura moderācijas 
mehānismu lietošanas rezultātā var 
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novest pie neleģitīmiem vārda brīvības 
ierobežojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 4
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
1.d apsvērums (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.d tā kā satura nelikumīguma iemesli 
var būt dažādi, piemēram, iejaukšanās 
personas pamattiesībās, naida runas 
apsvērumi, saikne ar noziedzīgu darbību, 
kaitējums personas leģitīmajām 
interesēm, kaitējums vispārējām 
interesēm utt., tāpēc ne visi iespējami 
nelikumīga satura gadījumi ir vienlīdz 
bīstami un potenciāli kaitīgi;

Or. en

Grozījums Nr. 5
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, 
lai izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 

1. atzinīgi vērtē Komisijas 
apņemšanos ieviest saskaņotu pieeju 
digitālajiem pakalpojumiem, lai izvairītos 
no iekšējā tirgus sadrumstalotības; digitālo 
pakalpojumu tiesību aktam būtu 
jānodrošina, ka iekšējā tirgus brīvības tiek 
pilnībā īstenotas pilnīgi atbilstīgi 
pamattiesībām un principiem, ko paredz 
ES Pamattiesību harta, un aicina 
Komisiju ierosināt visefektīvākos un 
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“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

lietderīgākos ilgtspējīgos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 6
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpnieku pienākumiem, lai izvairītos no 
iekšējā tirgus sadrumstalotības un 
garantētu lietotāju pamattiesību un 
brīvību ievērošanu Savienībā vienotā 
veidā; uzsver, ka visiem ar pamattiesībām 
saistītajiem pasākumiem vajadzētu būt 
rūpīgi līdzsvarotiem un nodrošināt 
taisnīgu digitālo ekosistēmu; tāpēc aicina 
Komisiju ierosināt plašāko iespējamo 
atbrīvojumu no atbildības un satura 
moderācijas noteikumu saskaņošanu, lai 
rastu visefektīvākos un lietderīgākos 
risinājumus iekšējam tirgum kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
tiešsaistes starpnieku pienākumiem, lai 
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izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos 
risinājumus iekšējam tirgum kopumā;

izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības, vienlaikus garantējot 
lietotāju pamattiesības; uzsver, ka visiem 
ar pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, un aicina Komisiju 
ierosināt visefektīvākos un lietderīgākos 
risinājumus iekšējam tirgum kopumā, 
neradot jaunu administratīvo slogu un 
saglabājot digitālā vienotā tirgus atvērto 
un konkurenciālo raksturu;

Or. en

Grozījums Nr. 8
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
1. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu nodrošināt, ka visi ES 
iedzīvotāji ir aizsargāti, un panākt augsta 
līmeņa aizsardzību iekšējā tirgū, un aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
1. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

1. atzinīgi vērtē Komisijas nolūku 
ieviest saskaņotu pieeju attiecībā uz 
starpniekiem uzliktajiem pienākumiem, lai 
izvairītos no iekšējā tirgus 
sadrumstalotības; uzsver, ka visiem ar 
pamattiesībām saistītajiem pasākumiem 
vajadzētu būt rūpīgi līdzsvarotiem un tajos 
būtu jāņem vērā iespējamā ietekme uz 
iekšējā tirgus darbību, kā arī jānodrošina 
patērētāju aizsardzība, turklāt aicina 
Komisiju izvairīties no valstu noteikumu 
“eksporta” un tā vietā ierosināt 
visefektīvākos un lietderīgākos risinājumus 
iekšējam tirgum kopumā;

Or. en

Grozījums Nr. 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a uzsver, ka īpaša uzmanība 
jāpievērš tam, lai nekādi pieņemtie 
pasākumi neskartu vai nevājinātu vārda 
brīvības aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 11
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
1.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.a ierosina digitālo pakalpojumu 
tiesību akta paketē atzīt, ka pamattiesību 
aizsardzība digitālajā vienotajā tirgū ir 
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svarīgs jauno un pārskatīto noteikumu 
mērķis, un uzskata, ka ikvienā paketes 
ietvaros izvirzītā leģislatīvā akta 
priekšlikumā būtu skaidri jārisina un 
jāmin visi pamattiesību jautājumi, ko tas 
varētu raisīt, it sevišķi tad, ja šāds 
priekšlikums paredz pamattiesību vai 
pilsonisko brīvību ierobežojumus;

Or. en

Grozījums Nr. 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
1.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

1.b uzskata, ka digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā būtu jāievēro plašā Eiropas 
lietotāju un patērētāju pamattiesību 
sistēma, piemēram, privātuma 
aizsardzība, nediskriminēšana, cieņa un 
vārda brīvība;

Or. en

Grozījums Nr. 13
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāpielāgo tā, lai nodrošinātu, ka 
platformas, kas aktīvi mitina vai moderē 
saturu, proporcionāli savām spējām ir 
vairāk atbildīgas par nelikumīgu vai 
kaitīgu saturu; uzskata, ka platformām 
vajadzētu būt atbildīgām ne tikai par 
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izaugsmei; saturu, bet arī par savu algoritmu un 
darbību, tostarp satura moderācijas vai 
kūrēšanas, sekām attiecībā pret 
patērētājiem; uzsver, ka, veicot šos 
pielāgojumus, īpaša uzmanība būtu 
jāpievērš vārda brīvības un pakalpojumu 
sniegšanas brīvības aizsardzībai; uzsver, 
ka tas būtu jāpanāk, neieviešot nekādas 
vispārējas pārraudzības prasības; uzsver 
to, cik šī aizsardzība ir svarīga Eiropas 
MVU izaugsmei;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, ieskaitot sen 
iedibināto vispārējas pārraudzības 
pienākuma aizlieguma principu, jo īpaši, 
lai aizsargātu vārda brīvību un 
pakalpojumu sniegšanas brīvību; uzsver, 
cik šī aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei, kā arī nolūkā labāk aizsargāt 
lietotāju pamattiesības digitālajā vidē un 
cīnīties pret nelikumīga satura 
izplatīšanos, lai veicinātu atvērtas un 
konkurenciālas tiešsaistes ekosistēmas 
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veidošanos;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 15
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

2. norāda, ka kopumā Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā digitālo pakalpojumu tiesību 
aktā, jo īpaši, lai aizsargātu vārda brīvību 
un pakalpojumu sniegšanas brīvību; uzsver 
to, cik šī aizsardzība ir svarīga Eiropas 
MVU izaugsmei; tomēr uzskata, ka, lai 
garantētu patērētāju aizsardzību un 
produktu drošumu, komercdarbībām 
tiešsaistes tirdzniecības vietās vajadzīgs 
īpašs atbildības režīms ar pienācīgiem 
izpildes panākšanas mehānismiem; 
turklāt uzskata, ka ir vajadzīgi ex ante 
noteikumi “vārtziņiem”, lai digitālajā 
ekonomikā atjaunotu vienlīdzīgus 
konkurences apstākļus;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.
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Or. en

Grozījums Nr. 16
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

2. norāda, ka digitālo pakalpojumu 
tiesību aktā ir jāsaglabā Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību, bet ir 
jāievieš arī papildu pasākumi, jo īpaši, lai 
aizsargātu ES patērētājus, ievērojot vārda 
brīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību; uzsver, cik šī aizsardzība ir 
svarīga, lai stiprinātu patērētāju 
uzticēšanos tiešsaistē un veicinātu Eiropas 
MVU izaugsmi;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 17
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
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jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

jāsaglabā un vajadzības gadījumā 
jāaktualizē digitālo pakalpojumu tiesību 
aktā, lai labāk aizsargātu lietotājus un 
patērētājus, jo īpaši, lai aizsargātu vārda 
brīvību un pakalpojumu sniegšanas 
brīvību; uzsver, cik šī aizsardzība ir svarīga 
Eiropas uzņēmumu, īpaši MVU un 
mikrouzņēmumu, izaugsmei;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 18
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā digitālo pakalpojumu tiesību 
aktā, jo īpaši, lai aizsargātu pamattiesības 
un pakalpojumu sniegšanas brīvību; 
uzsver, cik šī aizsardzība ir svarīga Eiropas 
MVU izaugsmei, patērētāju aizsardzībai 
un lietotāju drošībai;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
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OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp. OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
2. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību ir 
jāsaglabā un jānostiprina digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

2. norāda, ka Elektroniskās 
tirdzniecības direktīvā1 paredzētie 
noteikumi par ierobežotu atbildību 
pasīviem mitināšanas pakalpojuma 
sniedzējiem ir jāsaglabā digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā, jo īpaši, lai 
aizsargātu vārda brīvību un pakalpojumu 
sniegšanas brīvību; uzsver to, cik šī 
aizsardzība ir svarīga Eiropas MVU 
izaugsmei;

_________________ _________________
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 
2000. gada 8. jūnija Direktīva 2000/31/EK 
par dažiem informācijas sabiedrības 
pakalpojumu tiesiskiem aspektiem, jo īpaši 
elektronisko tirdzniecību, iekšējā tirgū 
(Direktīva par elektronisko tirdzniecību), 
OV L 178, 17.7.2000., 1. lpp.

Or. en

Grozījums Nr. 20
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Marion Walsmann, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Pascal Arimont, Dan-Ștefan Motreanu, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a aicina Komisiju ieviest 
noteikumus, kas patērētājus aizsargā pret 
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kaitīgu mikromērķēšanu; šajā sakarā 
uzskata, ka nolūkā iedarbīgi aizsargāt 
patērētāju tiesības ir vajadzīgi īpaši 
ierobežojumi, t. i., jāierobežo 
mikromērķēšana, kas balstās uz īpašībām, 
kuras atklāj fizisku vai psiholoģisku 
neaizsargātību, un ir vajadzīgi 
pārredzamības pienākumi, kas attiecas uz 
platformu izmantotajiem algoritmiem, un 
pienācīgi rīki, kas lietotājiem dod iespēju 
panākt savu pamattiesību izpildi 
tiešsaistē;

Or. en

Grozījums Nr. 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a atgādina, ka satura izņemšanas 
mehānismi, kas tiek izmantoti bez 
pienācīga procesa garantijām, ir pretrunā 
Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 
10. pantam;

Or. en

Grozījums Nr. 22
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a norāda, ka digitālo pakalpojumu 
tiesību aktam būtu jāsaglabā vispārēja 
pārraudzības pienākuma aizliegums 
saskaņā ar pašreizējās E-komercijas 
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direktīvas 15. pantu.

Or. en

Grozījums Nr. 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
2.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

2.a uzsver, ka digitālo pakalpojumu 
tiesību aktam jāņem vērā Vispārīgā datu 
aizsardzības regula;

Or. en

Grozījums Nr. 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka mikrouzņēmumiem un 
lielajiem dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas 
attiecībā uz satura moderāciju; šajā sakarā 
aicina Komisiju pārliecināties, ka 
leģislatīvā akta priekšlikums saglabās 
digitālā vienotā tirgus atvērto un 
konkurenciālo raksturu, un pievērst īpašu 
uzmanību īpašajām mikrouzņēmumu 
vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
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3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju, kas būtu jāņem vērā, 
lai nekavētu MVU izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 26
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex Agius Saliba, 
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina Komisiju, ka 
šīs nesamērīgās jaunās prasības varētu 
kavēt MVU izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Atzinuma projekts
3. punkts



AM\1204141LV.docx 17/43 PE650.628v01-00

LV

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas 
attiecībā uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU nav tāda paša 
potenciāla kā lielajiem dalībniekiem 
attiecībā uz satura moderāciju, tāpēc MVU 
digitalizācijas procesā ir vairāk jāatbalsta; 
brīdina, ka uzņēmumu pārslogošana ar 
nesamērīgām jaunām prasībām varētu vēl 
vairāk kavēt MVU izaugsmi un likt 
izmantot automātiskas filtrēšanas rīkus, kas 
bieži vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas un, apdraudot pakalpojumu 
sniegšanas brīvību, var tiem liegt ienākt 
tirgū; šajā sakarā uzsver, cik svarīgi ir 
stimulēt MVU veidošanos, attiecīgi 
pazeminot un likvidējot šķēršļus piekļuvei 
tirgum;

Or. en

Grozījums Nr. 29
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas; tāpēc prasa, lai gadījumos, 
kad tiek izmantoti automātiskas 
filtrēšanas rīki, būtu ieviesti stingri 
pārredzamības un pārskatatbildības 
aizsardzības pasākumi ar augsti 
kvalificētu neatkarīgu un neitrālu 
publisko pārraudzību;

Or. en

Grozījums Nr. 30
Brando Benifei

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina Komisiju, ka 
nesamērīgu jaunu prasību ieviešana 
varētu kavēt MVU izaugsmi;

Or. en

Grozījums Nr. 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters
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Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka tiešsaistes starpniekiem, 
tostarp mikrouzņēmumiem, MVU un 
lielajiem dalībniekiem, ir atšķirīgas 
iespējas attiecībā uz satura moderāciju; 
brīdina, ka uzņēmumu pārslogošana ar 
nesamērīgām jaunām prasībām varētu vēl 
vairāk kavēt MVU izaugsmi un likt 
izmantot automātiskas filtrēšanas rīkus, kas 
bieži vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

Or. en

Grozījums Nr. 32
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
3. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; prasa, lai jaunās 
prasības platformām kavētu MVU 
izaugsmi; automātiskas satura atpazīšanas 
tehnoloģiju izmantošanai vajadzētu būt 
samērīgai;

Or. en

Grozījums Nr. 33
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
3. punkts
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Atzinuma projekts Grozījums

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi un likt izmantot 
automātiskas filtrēšanas rīkus, kas bieži 
vien var novest pie likumīga satura 
izņemšanas;

3. atzīst, ka MVU un lielajiem 
dalībniekiem ir atšķirīgas iespējas attiecībā 
uz satura moderāciju; brīdina, ka 
uzņēmumu pārslogošana ar nesamērīgām 
jaunām prasībām varētu vēl vairāk kavēt 
MVU izaugsmi; atgādina, ka vispārēja 
pārraudzība nebūtu prasāma un būtu 
jānodrošina tiesības uz taisnīgu tiesu un 
efektīvu tiesisko aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 34
Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a uzskata, ka ex ante konkurences 
noteikumi varētu papildināt ex post 
konkurences noteikumu izpildes 
panākšanu, lai novērstu ļaunprātīgu 
uzvedību un citus tirgus izkropļojumus, 
kas liek šķēršļus godīgai konkurencei un 
vienlīdzīgiem konkurences apstākļiem 
digitālajā vienotajā tirgū, ar pamatmērķi 
aizsargāt patērētāju brīvības un 
pamattiesības;

Or. en

Grozījums Nr. 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
3.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

3.a atgādina, ka E-komercijas 
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direktīva ir iekšējā tirgus tiešsaistes 
pakalpojumu tiesiskais regulējums, kas 
nosaka satura pārvaldību; uzsver, ka 
nebūtu pieļaujama nekāda šā regulējuma 
sadrumstalošana E-komercijas direktīvas 
pārskatīšanas rezultātā;

Or. en

Grozījums Nr. 36
Róża Thun und Hohenstein, Kris Peeters, Anna-Michelle Asimakopoulou, Pascal 
Arimont, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz būtiskajām atšķirībām 
starp digitālajiem pakalpojumiem un aicina 
izvairīties no viena risinājuma visiem 
iespējamiem gadījumiem;

4. norāda, ka bieži pastāv būtiskas 
atšķirības starp digitālajiem 
pakalpojumiem; tāpēc apstākļos, kad 
vajadzīgi dažādi instrumenti, aicina 
izvairīties no viena risinājuma visiem 
iespējamiem gadījumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
4. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

4. norāda uz būtiskajām atšķirībām 
starp digitālajiem pakalpojumiem un aicina 
izvairīties no viena risinājuma visiem 
iespējamiem gadījumiem;

4. norāda uz būtiskajām atšķirībām 
starp digitālajiem pakalpojumiem un aicina 
izvairīties no viena risinājuma visiem 
iespējamiem gadījumiem, tāpēc ierosina, 
ka starpnieku rūpības pienākumiem 
vajadzētu būt atšķirīgiem atkarībā no 
uzņēmējdarbības modeļa; starpnieki, kuru 
iejaukšanās var ietekmēt lietotāju 
pamatbrīvības, būtu maksimāli jāaizsargā 
pret atbildību, savukārt uz starpniekiem, 
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kas dara iespējamus komercdarījumus, 
tostarp reklāmu, būtu jāattiecina 
stingrāks aktīvas rūpības pienākums, lai 
aizsargātu patērētājus un panāktu drošību 
un uzticēšanos;

Or. en

Grozījums Nr. 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
4.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

4.a uzskata, ka piekļuve internetam 
mūsdienās ir viena no pamattiesībām; 
atzīmē, ka mūsdienās Eiropas iedzīvotāji 
sagaida, ka varēs sazināties ar 
neatliekamās palīdzības dienestiem 
neatkarīgi no savas atrašanās vietas, kaut 
arī ne vienmēr zina, kāds būs tīkla 
pārklājums, viņiem pārvietojoties Eiropā; 
uzskata, ka piekļuve tālruņa tīklam un 
internetam mūsdienās ir nepieciešama, lai 
piekļūtu iekšējam tirgum, kā arī drošības 
vajadzībām; norāda, ka mūsdienu 
tehnoloģijas ļauj panākt pilnīgu valsts 
tīkla pārklājumu un ka darbības licencēs 
būtu jāparedz šāds operatoru pienākums.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 

5. atgādina, ka dezinformācija un 
kaitīgs saturs ne vienmēr ir nelikumīgs 
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aicina izveidot precīzi definētu paziņošanas 
un satura izņemšanas procesu; atbalsta 
intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, 
ES mēroga prakses kodeksu 
dezinformācijas jomā, lai tādējādi 
turpinātu cīnīties ar dezinformāciju;

katrā dalībvalstī; tādēļ aicina izveidot 
precīzi definētu paziņošanas un rīcības 
mehānismu; uzskata, ka šādā procesā, kas 
platformām uzliek pienākumu veikt 
pasākumus attiecībā uz mitināto saturu, 
jāņem vērā būtiskās atšķirības starp 
digitālajiem pakalpojumiem un tam jābūt 
samērīgam ar platformu sniegtspēju un 
darbības spējām, lai platformām neradītu 
lieku regulatīvo slogu un nepieļautu 
nekādus pamattiesību ierobežojumus, 
piemēram, vārda brīvības ierobežojumus; 
atbalsta plašāku sadarbību starp 
dalībvalstīm, kompetentajām iestādēm un 
platformām ar mērķi izstrādāt un uzlabot 
ieteikuma tiesību pieejas, lai turpinātu 
cīnīties ar dezinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 40
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu paziņošanas 
un satura izņemšanas procesu; atbalsta 
intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, 
ES mēroga prakses kodeksu 
dezinformācijas jomā, lai tādējādi 
turpinātu cīnīties ar dezinformāciju;

5. atgādina, ka dezinformācija un 
kaitīgs saturs ne vienmēr ir nelikumīgs 
visās dalībvalstīs, kaut arī kaitē 
sabiedrībai; tādēļ aicina izveidot precīzi 
definētu paziņošanas un rīcības procesu un 
ieviest uzņēmumiem pienākumus veikt 
proaktīvus pasākumus, kas būtu samērīgi 
ar to sniegtspēju un darbības spējām, lai 
novērstu nelikumīga un kaitīga satura, 
tostarp dezinformācijas, parādīšanos to 
pakalpojumos; atbalsta intensīvu dialogu 
starp iestādēm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām, lai tādējādi 
turpinātu cīnīties ar dezinformāciju;

Or. en
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Grozījums Nr. 41
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu 
paziņošanas un satura izņemšanas 
procesu; atbalsta intensīvu dialogu starp 
iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām 
personām ar mērķi padziļināt ieteikuma 
tiesību pieeju, pamatojoties uz labu 
praksi, piemēram, ES mēroga prakses 
kodeksu dezinformācijas jomā, lai tādējādi 
turpinātu cīnīties ar dezinformāciju;

5. atgādina, ka dezinformācija un 
potenciāli kaitīgs saturs ne vienmēr ir 
nelikumīgs; tādēļ aicina izveidot precīzi 
definētu, saskaņotu, pārredzamu un 
piekļūstamu paziņošanas un rīcības 
procesu attiecībā uz nelikumīgu saturu; 
atbalsta intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi izvērtēt, cik lietderīga ir ieteikuma 
tiesību pieeja, piemēram, ES mēroga 
prakses kodekss dezinformācijas jomā, lai 
tādējādi turpinātu cīnīties ar 
dezinformāciju un citām potenciāli kaitīga 
satura kategorijām;

Or. en

Grozījums Nr. 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu paziņošanas 
un satura izņemšanas procesu; atbalsta 
intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, ES 
mēroga prakses kodeksu dezinformācijas 
jomā, lai tādējādi turpinātu cīnīties ar 
dezinformāciju;

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs un ka ne 
visi nelikumīga satura veidi ir saskaņoti 
ES līmenī; tādēļ aicina izveidot precīzi 
definētu paziņošanas un satura izņemšanas 
procesu; atbalsta intensīvu dialogu starp 
iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām 
personām ar mērķi padziļināt ieteikuma 
tiesību pieeju, pamatojoties uz labu praksi, 
piemēram, ES mēroga prakses kodeksu 
dezinformācijas jomā, lai tādējādi turpinātu 
cīnīties ar dezinformāciju;
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Or. en

Grozījums Nr. 43
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu 
paziņošanas un satura izņemšanas 
procesu; atbalsta intensīvu dialogu starp 
iestādēm un attiecīgajām ieinteresētajām 
personām ar mērķi padziļināt ieteikuma 
tiesību pieeju, pamatojoties uz labu praksi, 
piemēram, ES mēroga prakses kodeksu 
dezinformācijas jomā, lai tādējādi turpinātu 
cīnīties ar dezinformāciju;

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot saskaņotu un pārredzamu 
paziņošanas un rīcības mehānismu, kura 
izpilde būtu tiesiski panākama; atbalsta 
intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, ES 
mēroga prakses kodeksu dezinformācijas 
jomā, lai tādējādi turpinātu cīnīties ar 
dezinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 44
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
5. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

5. atgādina, ka nepatiess un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu paziņošanas 
un satura izņemšanas procesu; atbalsta 
intensīvu dialogu starp iestādēm un 
attiecīgajām ieinteresētajām personām ar 
mērķi padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, ES 
mēroga prakses kodeksu dezinformācijas 
jomā, lai tādējādi turpinātu cīnīties ar 

5. atgādina, ka maldinošs un kaitīgs 
saturs ne vienmēr ir nelikumīgs; tādēļ 
aicina izveidot precīzi definētu paziņošanas 
un satura izņemšanas procesu attiecībā uz 
šādu saturu; atbalsta intensīvu dialogu 
starp iestādēm un attiecīgajām 
ieinteresētajām personām ar mērķi 
padziļināt ieteikuma tiesību pieeju, 
pamatojoties uz labu praksi, piemēram, ES 
mēroga prakses kodeksu dezinformācijas 
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dezinformāciju; jomā, lai tādējādi turpinātu cīnīties ar 
dezinformāciju;

Or. en

Grozījums Nr. 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka informāciju dažkārt 
sagroza dominējoši mediji, kuru 
uzņēmējdarbības modelis rada 
zaudējumus un ir atkarīgs no valsts 
atbalsta; uzskata, ka Komisija pārāk viegli 
atļauj šāda veida valsts finansējumu, 
nepārbaudot, vai šie subsidētie mediji 
kontrolē visu informāciju, ko tie sniedz; 
prasa, lai valsts atbalsta piešķiršanas 
uzraudzības mehānisms tiktu attiecināts 
arī uz šādiem medijiem un uz 
publiskajiem medijiem.

Or. fr

Grozījums Nr. 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a uzsver, ka ir jānošķir 
“nelikumīgs”, “kaitīgs” un cits saturs; 
atzīmē, ka, piemēram, ar reliģisko 
pārliecību vai politisko nostāju saistīts 
saturs varētu tikt uzskatīts par kaitīgu, lai 
gan nav nelikumīgs; uzskata, ka digitālo 
pakalpojumu tiesību aktam kaitīgs 
likumīgs saturs nebūtu nedz jāreglamentē, 
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nedz jādefinē;

Or. en

Grozījums Nr. 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, cik svarīgi ir pieņemt 
papildu noteikumus par digitālo reklāmu 
un nodrošināt pilnīgu atbilstību VDAR 
noteikumiem, lai nepieļautu intruzīvus 
uzņēmējdarbības modeļus, manipulāciju 
ar uzvedību un diskriminējošas prakses, 
kas būtiski ietekmē vienoto tirgu un 
lietotāju pamattiesības, privātumu un datu 
drošību;

Or. en

Grozījums Nr. 48
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
5.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.a atzīmē, ka izplatās viltus ziņas un 
dezinformācija ar nepatiesu vai 
maldinošu saturu un patērētāju krāpšana 
ar nedrošiem vai viltotiem produktiem; 
aicina Komisiju turpināt darbu un 
izskatīt, ar kādām jaunām metodēm 
varētu apkarot viltus ziņas, saglabājot 
pamattiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b atgādina, ka iebilst pret valsts 
atbalsta piešķiršanu dažām preses 
nozarēm, kas tādējādi iegūst priekšrocības 
salīdzinājumā ar tām, kuras šādu atbalstu 
nesaņem; uzsver, ka izrietošie 
konkurences izkropļojumi iekšējā tirgū ir 
īpaši nepamatoti, ņemot vērā daudzos 
digitālos medijus, kas nesaņem šādu 
atbalstu, lai gan veic līdzīgu darbību un ir 
ar salīdzināmu, ja ne lielāku auditoriju;

Or. fr

Grozījums Nr. 50
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt

Atzinuma projekts
5.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

5.b uzsver, ka izsekošanas lietotnēm 
jāievēro privātuma tiesības un VDAR 
noteikumi;

Or. en

Grozījums Nr. 51
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika Beňová, Alex 
Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
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6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver, ka, ja, izmantojot 
tiesisko aizsardzību un atbildes 
paziņojuma procedūru, ir konstatēts, ka 
paziņotā darbība vai informācija nav 
nelikumīga, tiešsaistes starpniekam bez 
nepamatotas kavēšanās būtu jāatjauno 
izņemtais saturs vai jāļauj lietotājam to 
vēlreiz augšupielādēt, neskarot platformas 
pakalpojumu noteikumus; norāda, ka 
pamattiesības būtu jāaizsargā efektīvāk, 
ieviešot vairāk pārredzamības ziņojumu 
un ārpustiesas strīdu izšķiršanas 
mehānismu, lai palīdzētu atrisināt skarto 
lietotāju sūdzības;

Or. en

Grozījums Nr. 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

6. aicina ieviest pienācīgus 
aizsardzības pasākumus un pienācīga 
procesa prasības — tostarp paredzēt, ka 
visas sūdzības pārrauga un pārbauda 
cilvēks, —, kā arī atbildes paziņojuma 
rīkus, lai nodrošinātu, ka izņemšanas 
lēmumi ir precīzi un satura īpašnieki var 
pienācīgi un savlaicīgi aizstāvēt savas 
tiesības, kad viņiem tiek paziņots par 
jebkādu izņemšanu; uzsver savu viedokli, 
ka nav pieņemami pienākumu noteikt 
robežas vārda brīvībai deleģēt tikai 
privātiem uzņēmumiem un ka tas rada 
risku gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, 
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tāpēc satura izņemšanai būtu jāseko 
tiesībaizsardzības iestāžu darbībai.

Or. en

Grozījums Nr. 53
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai augšupielādētāji varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu iespējami 
nelikumīga satura izņemšanu; uzsver savu 
viedokli, ka nav pieņemami pienākumu 
ierobežot tiešsaistes lietotāju vārda 
brīvības tiesības deleģēt privātiem 
uzņēmumiem un ka tas rada risku gan 
privātpersonām, gan uzņēmumiem; prasa 
garantēt efektīvus tiesiskās aizsardzības 
līdzekļus un izskatīšanas tiesā iespēju, lai 
nodrošinātu, ka visām pusēm ir pieejamas 
piekļūstamas, cenas ziņā pieņemamas, 
neatkarīgas un rezultatīvas procedūras;

Or. en

Grozījums Nr. 54
Edina Tóth

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 

6. aicina ieviest piemērotus 
aizsardzības pasākumus, pienācīga 
procesa pienākumus un atbildes 
paziņojuma procedūras, lai satura 
augšupielādētāji varētu pienācīgi un 
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pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami pienākumu noteikt robežas 
vārda brīvībai deleģēt privātiem 
uzņēmumiem; uzskata, ka satura 
izņemšanai vajadzības gadījumā jāseko 
tiesībaizsardzības iestāžu darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 55
Deirdre Clune, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Arba Kokalari, Kris Peeters

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

6. aicina ieviest piemērotus 
aizsardzības pasākumus, pienācīga 
procesa pienākumus un atbildes 
paziņojuma procedūras, lai satura 
īpašnieki varētu pienācīgi un savlaicīgi 
aizstāvēt savas tiesības, kad viņiem tiek 
paziņots par jebkādu izņemšanu; uzsver 
savu viedokli, ka nav pieņemami 
pienākumu noteikt robežas vārda brīvībai 
deleģēt privātiem uzņēmumiem; uzskata, 
ka satura izņemšanai vajadzības gadījumā 
jāseko tiesībaizsardzības iestāžu darbībai;

Or. en

Grozījums Nr. 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura augšupielādētāji varētu 



PE650.628v01-00 32/43 AM\1204141LV.docx

LV

un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

pienācīgi un savlaicīgi aizstāvēt savas 
prasības, kad viņiem tiek paziņots par 
jebkādu izņemšanu; uzsver savu viedokli, 
ka tiešsaistes pakalpojumu sniedzēju 
pienākums cīnīties pret nelikumīga satura 
izplatīšanos būtu jāpilda skaidra tiesiskā 
regulējuma kontekstā un tiesas iestāžu 
pārraudzībā.

Or. en

Grozījums Nr. 57
Salvatore De Meo

Atzinuma projekts
6. punkts

Atzinuma projekts Grozījums

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami atbildību par vārda brīvības 
robežu noteikšanu deleģēt privātiem 
uzņēmumiem, un tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem, jo ne 
viens, ne otrs nav kvalificēti šādu lēmumu 
pieņemšanai.

6. aicina ieviest atbildes paziņojuma 
rīkus, lai satura īpašnieki varētu pienācīgi 
un savlaicīgi aizstāvēt savas tiesības, kad 
viņiem tiek paziņots par jebkādu 
izņemšanu; uzsver savu viedokli, ka nav 
pieņemami pienākumu noteikt robežas 
vārda brīvībai deleģēt tikai privātiem 
uzņēmumiem un ka tas rada risku gan 
iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka agrāk — īpaši 
intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumu 
sakarā — ir pierādījies, ka ir lietderīgi dot 
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iespēju plaukt inovatīviem 
uzņēmējdarbības modeļiem un stiprināt 
digitālo vienoto tirgu, likvidējot šķēršļus 
digitālā satura brīvai apritei un šķēršļus, 
kas rada valstu tirgu sadrumstalotību un 
pieprasījumu pēc nelikumīga satura;

Or. en

Grozījums Nr. 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka digitālie pakalpojumi 
jāievieš līdz ar tādu pasākumu izveidi, 
kuru mērķis ir attīstīt iedzīvotāju un mazo 
uzņēmumu zināšanas un prasmes 
digitalizācijas jomā, lai nodrošinātu, ka 
visi iedzīvotāji šos pakalpojumus var 
izmantot;

Or. en

Grozījums Nr. 60
Adriana Maldonado López, Andreas Schieder, Maria-Manuel Leitão-Marques, Christel 
Schaldemose, Clara Aguilera, Marc Angel, Brando Benifei, Sándor Rónai, Monika 
Beňová, Alex Agius Saliba, Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīmē, ka jaunajā digitālo 
pakalpojumu tiesību aktā būtu jāskata arī 
sarežģījumi, ko nediskriminēšanas, 
pārredzamības un izskaidrojamības, kā 
arī atbildības nodrošināšanas ziņā rada 
algoritmi; norāda, ka algoritmi ir 
jāuzrauga un ka ir jānovērtē saistītie riski, 
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jāizmanto kvalitatīvas un neitrālas datu 
kopas, kā arī jāpalīdz iedzīvotājiem iegūt 
piekļuvi daudzveidīgam saturam, 
viedokļiem, kvalitatīviem produktiem un 
pakalpojumiem;

Or. en

Grozījums Nr. 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a atzīst, ka, lai gan dažu veidu 
satura nelikumīgo dabu var viegli 
konstatēt, pieņemt lēmumus ir sarežģītāk 
attiecībā uz citiem satura veidiem, jo ir 
nepieciešama kontekstualizācija; brīdina, 
ka daži automātiski instrumenti nav 
pietiekami sarežģīti, lai ņemtu vērā 
kontekstualizāciju, un tas var radīt 
nevajadzīgus vārda brīvības 
ierobežojumus;

Or. fr

Grozījums Nr. 62
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a aicina satura mitināšanas 
pakalpojumu sniedzējiem un automātisku 
satura atpazīšanas rīku pakalpojumu 
sniedzējiem noteikt pārredzamības un 
pārskatatbildības prasības par satura 
atzīmēšanas sakarā izmantotajiem 
lēmumpieņemšanas procesiem, tostarp 
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prasību publiski dokumentēt vismaz 
satura atpazīšanas tehnoloģiju 
pastāvēšanu un darbību; saskaņā ar 
satura mitināšanas pakalpojumu 
sniedzēju pārredzamības prasībām būtu 
arī jānorāda visu saņemto paziņojumu 
skaits, pamatojums, kāpēc saturs atzīts 
par likumību vai kādā veidā tas ir 
pretrunā pakalpojumu izmantošanas 
noteikumiem, konkrēti termiņi, kad 
jāinformē augšupielādētājs, apstrīdēto 
gadījumu skaits un tas, kā tie atrisināti, 
kā arī kļūdainas satura izņemšanas 
gadījumu skaits;

Or. en

Grozījums Nr. 63
Martin Schirdewan

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a uzskata, ka tādi paņēmieni kā 
profilēšana smagi skar cilvēku tiesības un 
brīvības; atzīst, ka Vispārīgās datu 
aizsardzības regulas satvars patērētājus 
pret profilēšanu un nepamatotiem 
automātiskiem lēmumiem aizsargā 
nepietiekami; tāpēc uzskata, ka persondati 
būtu izmantojami vien tad, kad tas 
nepieciešams prasītā pakalpojuma 
sniegšanai, lai tādējādi nodrošinātu 
pietiekamu patērētāju aizsardzību;

Or. en

Grozījums Nr. 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)
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Atzinuma projekts Grozījums

6.a atgādina, ka pašreizējais 
paziņošanas un izņemšanas mehānisms 
neliedz vēlreiz augšupielādēt nelikumīgu 
saturu, kas iepriekš jau ticis izņemts; 
uzsver mūsdienās tiešsaistē pieejamo 
pakalpojumu un satura mērogu; tāpēc 
aicina ieviest pamatīgāku satvaru, kas 
paredzētu paziņošanas un pastāvīgas 
izņemšanas mehānismu, lai panāktu, ka 
tiešsaistes pakalpojumu sniedzēji veic 
iedarbīgus pasākumus, kuri nodrošinātu, 
ka nelikumīgs saturs, kas pēc paziņošanas 
pamatoti izņemts no to pakalpojumiem, 
netiek augšupielādēts atkārtoti.

Or. en

Grozījums Nr. 65
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
6.a punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.a iesaka ar digitālo pakalpojumu 
tiesību akta paketi ieviest harmonizētus 
standartus un procedūras cīņai pret 
nelikumīgu saturu tiešsaistē, kuri būtu 
piemērojami satura moderācijai, ko uz 
paziņošanas un rīcības mehānismu 
pamata veic satura mitināšanas 
platformas, un valsts iestāžu veiktajai 
satura pārraudzībai un kuri nodrošinātu 
pietiekamus aizsardzības pasākumus pret 
ļaunprātīgiem ierobežojošiem 
pasākumiem, tostarp iedarbīgu kontroli, 
ko īstenotu tiesas vai citas neatkarīgas 
strīdu izšķiršanas struktūras; uzskata, ka 
šādiem standartiem būtu jāizšķir un 
jānosaka atšķirīgas pieejas atkarībā no 
aizsargātajām interesēm, kam iespējami 
nelikumīgais saturs varētu potenciāli 
kaitēt.
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Or. en

Grozījums Nr. 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b atzīmē, ka tas, ka dažu kategoriju 
iedzīvotāji nevarētu piekļūt digitālajiem 
pakalpojumiem, novestu pie atstumtības 
un būtu pretrunā tiesībām uz vienlīdzīgu 
piekļuvi tirgum un informācijai;

Or. en

Grozījums Nr. 67
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b aicina noteikt satura mitināšanas 
pakalpojumu sniedzēju rekomendāciju 
sistēmu pārredzamības pienākumus, kas 
nozīmētu, ka būtu iespējama reāllaika, 
augsta līmeņa un anonimizēta piekļuve 
datiem ar publiskām programmsaskarnēm 
un tiktu publiski dokumentēti 
rekomendāciju rezultāti un to auditorijas, 
ar saturu saistīti ranžējuma lēmumi un 
citas platformu iejaukšanās, kā arī 
organizatoriskās struktūras, kuras 
kontrolē šādas sistēmas;

Or. en
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Grozījums Nr. 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b uzsver, ka piekļuvei digitāla tīkla 
pakalpojumiem būtu uz vienādu 
abonēšanas noteikumu pamata jādod 
identiska un nediferencēta piekļuve visam 
tīklam; tāpēc aicina aizliegt tādas prakses 
kā publikāciju kvotu noteikšana un 
profilēšana pēc lietotāju īpašībām, 
viedokļiem vai interesēm, kā arī tādas 
prakses kā informācijas paslēpšana un 
neuzkrītošā lietotāju bloķēšana, ja vien 
tās neizriet no skaidri identificētas 
neatbilstīgas lietotāja rīcības.

Or. fr

Grozījums Nr. 69
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
6.b punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.b piebilst, ka iejaukšanās vārda 
brīvībā ir jānosaka ar tiesību aktiem, un 
uzstāj, ka digitālo pakalpojumu tiesību 
akta pakete nekādi nedrīkstētu ļaut 
iestādēm uzdot, lai tiktu izņemts likumīgs 
saturs, kas esot “kaitīgs” vai “viltus 
saturs”.

Or. en

Grozījums Nr. 70
Clara Ponsatí Obiols

Atzinuma projekts
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6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzskata, ka ES struktūrai, kam 
uzdots pārraudzīt nelikumīga tiešsaistes 
satura apkarošanas standartu un 
procedūras piemērošanu, būtu jāmonitorē 
un jākontrolē gan satura mitināšanas 
platformu veiktā satura moderācija, gan 
valsts iestāžu veiktā satura pārraudzība;

Or. en

Grozījums Nr. 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c uzsver tiesības uz izglītību un 
kultūras identitāti un nepieciešamību 
patiesi raksturot tiešsaistes saturu, it 
sevišķi attiecībā uz fikcionālu darbu 
kategorizēšanu “radošos” vai 
“vēsturiskos” produktos.

Or. fr

Grozījums Nr. 72
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.c punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.c aicina ieviest riska novērtēšanas 
pienākumu attiecībā uz satura 
mitināšanas pakalpojumu sniedzēju 
izmantotajiem automātiskajiem satura 
atzīmēšanas rīkiem, kurš darbotos 
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kopregulācijas veidā un tiktu pildīts 
tiesību aktos noteiktā regulārā grafikā;

Or. en

Grozījums Nr. 73
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.d punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.d aicina izveidot ES struktūru, kuras 
uzdevums būtu monitorēt un nodrošināt 
atbilstību turpmākā regulējuma 
noteikumiem, tostarp pārbaudīt 
pārredzamības ziņojumus un revidēt 
algoritmus, kas tiek nodrošināti satura 
mitināšanas pakalpojumu sniedzējiem un 
ko tie izmanto satura atzīmēšanas un 
rekomendāciju sistēmu vajadzībām;

Or. en

Grozījums Nr. 74
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.e punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.e aicina izveidot sociāli 
reprezentatīvas un daudzveidīgas, it 
sevišķi dzimumlīdzsvarotas, 
kopregulācijas sociālo mediju padomes, 
kas, darbodamās kā daudzu ieinteresēto 
personu mehānisms, nodrošinātu atvērtu, 
pārredzamu, atbildīgu un uz līdzdalību 
vērstu forumu satura moderācijas 
principu apspriešanai;
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Or. en

Grozījums Nr. 75
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.f punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.f aicina dalībvalstis izveidot 
neatkarīgas strīdu izšķiršanas struktūras, 
kuru uzdevums būtu izšķirt strīdus starp 
augšupielādētājiem, paziņotājiem un 
satura mitināšanas pakalpojumu 
sniedzējiem;

Or. en

Grozījums Nr. 76
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.g punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.g aicina Komisiju paredzēt arī 
integrētas vārda brīvības principu, 
saskaņā ar kuru satura mitināšanas 
pakalpojumu sniedzēji gan pakalpojuma 
izstrādes, gan tā sniegšanas laikā 
iedarbīgi īstenotu piemērotus tehniskos 
un organizatoriskos pasākumus un 
pakalpojuma sniegšanā integrētu 
vajadzīgos aizsardzības pasākumus, lai 
panāktu atbilstību jebkāda turpmāka 
regulējuma prasībām un aizsargātu 
patērētāju tiesības;

Or. en
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Grozījums Nr. 77
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.h punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.h aicina Komisiju ieviest minimālos 
standartus attiecībā uz satura mitināšanas 
pakalpojumu sniedzēju un satura 
moderācijas rīku nodrošinātāju iekšējiem 
noteikumiem, piemēram, izmantošanas 
noteikumiem un kopienas vadlīnijām, lai 
nodrošinātu pamattiesību aizsardzības 
pasākumus, it sevišķi pārredzamības, 
piekļūstamības, taisnīguma, paredzamības 
un nediskriminējošas izpildes panākšanas 
ziņā;

Or. en

Grozījums Nr. 78
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.i punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.i atgādina, ka profilēšana 
kombinācijā ar mērķorientētām reklāmām 
ne tikai apdraud demokrātisko sistēmu, 
bet arī dod netaisnīgas konkurences 
priekšrocības dominējošiem privātā 
sektora dalībniekiem, kas vāc ārkārtīgi 
daudz datu, tāpēc aicina Komisiju 
ierobežot mērķorientētu reklāmu, lai 
nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences 
apstākļus MVU;

Or. en
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Grozījums Nr. 79
Alexandra Geese
Verts/ALE grupas vārda

Atzinuma projekts
6.j punkts (jauns)

Atzinuma projekts Grozījums

6.j atgādina, ka algoritmisku rīku 
izvēle rekomendāciju sistēmām raisa 
bažas pārskatatbildības un pārredzamības 
aspektā; tāpēc uzsver, ka ir jāgarantē 
lietotāju tiesības atteikties no ieteiktiem 
un individualizētiem pakalpojumiem;

Or. en


