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Emenda 1
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1a (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Billi r-rispett u l-protezzjoni tad-
drittijiet fundamentali u tal-libertajiet 
ċivili jridu jkunu pedament tar-regoli 
riveduti u ġodda għas-suq uniku diġitali li 
se jiġu adottati permezz tal-pakkett tal-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali;

Or. en

Emenda 2
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1b (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Billi l-ġlieda kontra l-kontenut 
illegali jew ta' ħsara online tista' tkun 
pretest għall-gvernijiet biex jirrestrinġu l-
libertà tal-espressjoni u biex jiffastidjaw 
lid-dissidenti u lil min jopponihom b'mod 
leġittimu;

Or. en

Emenda 3
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1c (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1c. Billi l-moderazzjoni tal-kontenut 
mill-pjattaformi ta' hosting tal-kontenut 
tista' twassal għal restrizzjonijiet 
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illeġittimi tal-libertà tal-espressjoni kemm 
deliberatament kif ukoll bl-użu ta' 
mekkaniżmi awtomatizzati ta' 
moderazzjoni tal-kontenut;

Or. en

Emenda 4
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Premessa 1d (ġdida)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1d. Billi l-kontenut jista' jkun illegali 
għal għadd ta' raġunijiet bħall-indħil fid-
drittijiet fundamentali ta' individwu, 
kunsiderazzjonijiet rigward diskors ta' 
mibegħda, konnessjoni ma' attività 
kriminali, ħsara lill-interessi leġittimi ta' 
persuna, ħsara lill-interessi ġenerali, eċċ., 
u għalhekk mhux il-kontenut kollu li 
allegatament huwa illegali huwa 
perikoluż u potenzjalment ta' ħsara bl-
istess mod;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-

1. Jilqa' l-impenn tal-Kummissjoni li 
tintroduċi approċċ armonizzat dwar is-
servizzi diġitali, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; l-Att dwar 
is-Servizzi Diġitali għandu jiżgura li l-
libertajiet tas-suq uniku jitwettqu 
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drittijiet fundamentali għandha tkun 
ibbilanċjata bir-reqqa u tqis l-impatt 
possibbli fuq il-funzjonament tas-suq 
intern, u jistieden lill-Kummissjoni tevita 
"l-esportazzjoni" tar-regolamenti 
nazzjonali u minflok tipproponi l-aktar 
soluzzjonijiet effiċjenti u effettivi għas-suq 
intern kollu kemm hu;

b'konformità sħiħa mad-drittijiet 
fundamentali u l-prinċipji stabbiliti fil-
Karta tad-Drittijiet Fundamentali tal-UE, 
u jistieden lill-Kummissjoni tipproponi l-
aktar soluzzjonijiet sostenibbli effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tkun ibbilanċjata 
bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern, u jistieden 
lill-Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" 
tar-regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi għall-intermedjarji, 
sabiex tiġi evitata l-frammentazzjoni tas-
suq intern u biex jiġi ggarantit ir-rispett 
tad-drittijiet u l-libertajiet fundamentali 
tal-utenti fl-Unjoni kollha b'mod 
uniformi; jenfasizza li kwalunkwe miżura 
relatata mad-drittijiet fundamentali 
għandha tkun ibbilanċjata bir-reqqa u 
tiżgura ekosistema diġitali ġusta; 
għalhekk, jistieden lill-Kummissjoni 
tipproponi l-usa' armonizzazzjoni 
possibbli tar-regoli dwar l-eżenzjonijiet 
tar-responsabbiltà u l-moderazzjoni tal-
kontenut sabiex jinstabu l-aktar 
soluzzjonijiet effiċjenti u effettivi għas-suq 
intern kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tkun ibbilanċjata 
bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern, u jistieden 
lill-Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" 
tar-regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi għall-intermedjarji 
online, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern filwaqt li 
jiġu ggarantiti d-drittijiet fundamentali 
tal-utenti; jenfasizza li kwalunkwe miżura 
relatata mad-drittijiet fundamentali 
għandha tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern, u jistieden 
lill-Kummissjoni tipproponi l-aktar 
soluzzjonijiet effiċjenti u effettivi għas-suq 
intern kollu kemm hu mingħajr ma toħloq 
piżijiet amministrattivi ġodda u filwaqt li 
żżomm is-suq uniku diġitali miftuħ u 
kompetittiv;

Or. en

Emenda 8
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tkun ibbilanċjata 
bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern, u jistieden 
lill-Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" 
tar-regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tiżgura li ċ-ċittadini 
kollha tal-UE jkunu protetti u tiżgura 
livell għoli ta' protezzjoni fis-suq intern 
kollu, u jistieden lill-Kummissjoni tevita 
"l-esportazzjoni" tar-regolamenti 
nazzjonali u minflok tipproponi l-aktar 
soluzzjonijiet effiċjenti u effettivi għas-suq 
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intern kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 9
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tkun ibbilanċjata 
bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern, u jistieden 
lill-Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" 
tar-regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

1. Jilqa' l-intenzjoni tal-Kummissjoni 
li tintroduċi approċċ armonizzat li 
jindirizza l-obbligi imposti fuq l-
intermedjarji, sabiex tiġi evitata l-
frammentazzjoni tas-suq intern; jenfasizza 
li kwalunkwe miżura relatata mad-drittijiet 
fundamentali għandha tkun ibbilanċjata 
bir-reqqa u tqis l-impatt possibbli fuq il-
funzjonament tas-suq intern u tqis il-
protezzjoni tal-konsumatur, u jistieden lill-
Kummissjoni tevita "l-esportazzjoni" tar-
regolamenti nazzjonali u minflok 
tipproponi l-aktar soluzzjonijiet effiċjenti u 
effettivi għas-suq intern kollu kemm hu;

Or. en

Emenda 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jenfasizza li għandha tingħata 
attenzjoni partikolari biex ikun żgurat li 
ebda miżura adottata ma taffettwa jew 
iddgħajjef il-protezzjoni tal-libertà tal-
espressjoni;

Or. en
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Emenda 11
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1a. Jipproponi li l-pakkett tal-Att dwar 
is-Servizzi Diġitali jirrikonoxxi l-
protezzjoni tad-drittijiet fundamentali fis-
suq uniku diġitali bħala għan ewlieni tar-
regoli ġodda u riveduti, u jqis li 
kwalunkwe proposta leġiżlattiva mressqa 
bħala parti mill-pakkett għandha 
tindirizza espliċitament kwalunkwe 
kwistjoni rigward id-drittijiet 
fundamentali li tista' toħloq u tagħmel 
referenza għaliha, b'mod partikolari meta 
tali proposta tistabbilixxi xi restrizzjoni 
għad-drittijiet fundamentali jew għal-
libertajiet ċivili;

Or. en

Emenda 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 1b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

1b. Jemmen li l-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali għandu jirrispetta l-qafas wiesa' 
tad-drittijiet fundamentali Ewropej tal-
utenti u l-konsumaturi, bħall-protezzjoni 
tal-privatezza, in-nondiskriminazzjoni, id-
dinjità u l-libertà tal-kelma;

Or. en

Emenda 13
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Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jiġu aġġustati fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, sabiex ikun żgurat li l-pjattaformi 
li jkunu qed jospitaw jew jimmoderaw il-
kontenut attivament iġorru aktar 
responsabbiltà, b'mod proporzjonat għall-
kapaċitajiet tagħhom, għal kontenut 
illegali jew ta' ħsara; isostni li minbarra l-
kontenut, il-pjattaformi għandhom ikunu 
responsabbli għall-effetti tal-algoritmi 
tagħhom u tal-azzjonijiet tagħhom, 
inkluża l-moderazzjoni jew l-għażla tal-
kontenut, vis-à-vis il-konsumaturi; 
jenfasizza li dawn l-aġġustamenti 
għandhom jagħtu attenzjoni partikolari 
lill-protezzjoni tal-libertà tal-espressjoni u 
l-libertà li jiġu pprovduti servizzi; 
jenfasizza li dan għandu jinkiseb 
mingħajr ma tiddaħħal kwalunkwe forma 
ta' rekwiżit ta' monitoraġġ ġenerali; 
jenfasizza l-importanza ta' dawn il-
protezzjonijiet għat-tkabbir tal-SMEs 
Ewropej;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Emenda 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, inkluż il-prinċipju li ilu 
li ġie stabbilit li jipprojbixxi l-obbligi ta' 
monitoraġġ ġenerali, b'mod partikolari 
sabiex jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni 
u l-libertà li jiġu pprovduti servizzi; 
jenfasizza l-importanza ta' dawn il-
protezzjonijiet għat-tkabbir tal-SMEs 
Ewropej, kif ukoll biex jiġu protetti aħjar 
id-drittijiet fundamentali tal-utenti fl-
ambjent diġitali u biex jiġi indirizzat it-
tixrid ta' kontenut illegali, bil-għan li 
jitħeġġeġ il-ħolqien ta' ekosistema online 
miftuħa u kompetittiva;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Emenda 15
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 

2. Jiddikjara li b'mod ġenerali d-
dispożizzjonijiet ta' responsabbiltà limitata 
kif stabbiliti fid-Direttiva dwar il-
Kummerċ Elettroniku1 għandhom 
jinżammu fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali, 
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jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

b'mod partikolari sabiex jiġu protetti l-
libertà tal-espressjoni u l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi; jenfasizza l-importanza 
ta' dawn il-protezzjonijiet għat-tkabbir tal-
SMEs Ewropej; madankollu, iqis li għal 
attivitajiet kummerċjali fis-swieq online 
jinħtieġ reġim imfassal ta' responsabbiltà 
b'mekkaniżmi ta' infurzar xierqa sabiex 
jiġu ggarantiti l-protezzjoni tal-
konsumatur u s-sikurezza tal-prodotti; 
iqis ukoll li jinħtieġu regoli ex ante għall-
"gwardjani" sabiex jerġgħu jiġu stabbiliti 
kundizzjonijiet ekwi fl-ekonomija diġitali;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Emenda 16
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu iżda jinħtieġu miżuri 
addizzjonali fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, b'mod partikolari sabiex il-
konsumaturi fl-UE jiġu protetti, u 
b'konformità mal-libertà tal-espressjoni u 
l-libertà li jiġu pprovduti servizzi; 
jenfasizza l-importanza ta' dawn il-
protezzjonijiet biex isaħħu l-fiduċja tal-
konsumaturi u jippromwovu t-tkabbir tal-
SMEs Ewropej;
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_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u, meta jkun meħtieġ, 
aġġornati fl-Att dwar is-Servizzi Diġitali 
biex l-utenti u l-konsumaturi jiġu protetti 
aħjar, b'mod partikolari sabiex jiġu protetti 
l-libertà tal-espressjoni u l-libertà li jiġu 
pprovduti servizzi; jenfasizza l-importanza 
ta' dawn il-protezzjonijiet għat-tkabbir tal-
kumpaniji, tal-SMEs u, b'mod partikolari, 
tal-mikroimpriżi Ewropej;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-
libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jitħarsu fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, b'mod partikolari sabiex jiġu 
protetti d-drittijiet fundamentali u l-libertà 
li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza l-
importanza ta' dawn il-protezzjonijiet għat-
tkabbir tal-SMEs Ewropej, għall-
protezzjoni tal-konsumaturi u għas-
sikurezza tal-utenti;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Emenda 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu u jissaħħu fl-Att dwar is-
Servizzi Diġitali, b'mod partikolari sabiex 
jiġu protetti l-libertà tal-espressjoni u l-

2. Jiddikjara li d-dispożizzjonijiet ta' 
responsabbiltà limitata għal fornituri ta' 
servizzi ta' hosting passiv kif stabbiliti fid-
Direttiva dwar il-Kummerċ Elettroniku1 
jridu jinżammu fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali, b'mod partikolari sabiex jiġu 
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libertà li jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza 
l-importanza ta' dawn il-protezzjonijiet 
għat-tkabbir tal-SMEs Ewropej;

protetti l-libertà tal-espressjoni u l-libertà li 
jiġu pprovduti servizzi; jenfasizza l-
importanza ta' dawn il-protezzjonijiet għat-
tkabbir tal-SMEs Ewropej;

_________________ _________________
1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Id-Direttiva 2000/31/KE tal-Parlament 
Ewropew u tal-Kunsill tat-8 ta' Ġunju 2000 
dwar ċerti aspetti legali tas-servizzi minn 
soċjetà tal-informazzjoni, partikolarment 
il-kummerċ elettroniku, fis-Suq Intern 
("Direttiva dwar il-kummerċ elettroniku"), 
ĠU L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jistieden lill-Kummissjoni ddaħħal 
dispożizzjonijiet li jipproteġu lill-
konsumaturi minn microtargeting ta' 
ħsara; f'dan ir-rigward, jemmen li 
limitazzjonijiet speċifiċi, i.e. tal-
microtargeting ibbażat fuq karatteristiċi li 
jesponu vulnerabbiltajiet fiżiċi jew 
psikoloġiċi, obbligi ta' trasparenza fir-
rigward tal-algoritmi użati mill-
pjattaformi u għodod adegwati li 
jippermettu lill-utenti jinfurzaw id-
drittijiet fundamentali online, huma 
neċessarji sabiex id-drittijiet tal-
konsumatur jiġu protetti b'mod effettiv;

Or. en

Emenda 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Ifakkar li l-mekkaniżmi ta' 
tneħħija tal-kontenut li jintużaw barra l-
garanziji ta' proċess dovut jiksru l-
Artikolu 10 tal-Konvenzjoni Ewropea 
dwar id-Drittijiet tal-Bniedem;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jiddikjara li l-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali għandu jżomm il-projbizzjoni tal-
obbligu ta' monitoraġġ ġenerali skont l-
Artikolu 15 tad-Direttiva attwali dwar il-
Kummerċ Elettroniku;

Or. en

Emenda 23
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 2a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

2a. Jenfasizza li l-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali għandu jqis ir-Regolament 
Ġenerali dwar il-Protezzjoni tad-Data;

Or. en
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Emenda 24
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Dan-Ștefan Motreanu, 
Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-mikrokumpaniji u 
l-atturi l-kbar għandhom kapaċitajiet 
differenti fir-rigward tal-moderazzjoni tal-
kontenut; f'dan ir-rigward, jistieden lill-
Kummissjoni tiżgura li l-proposta 
leġiżlattiva żżomm is-suq uniku diġitali 
miftuħ u kompetittiv u tagħti attenzjoni 
speċjali lill-ħtiġijiet speċifiċi tal-
mikrokumpaniji;

Or. en

Emenda 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut, li 
għandhom jitqiesu sabiex it-tkabbir tal-
SMEs ma jiġix imfixkel;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi lill-Kummissjoni li dawn l-obbligi 
ġodda sproporzjonati jistgħu jfixklu t-
tkabbir tal-SMEs;

Or. en

Emenda 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs 
m'għandhomx l-istess potenzjal li 
għandhom l-atturi l-kbar fir-rigward tal-
moderazzjoni tal-kontenut, u huwa 
għalhekk li jinħtieġ appoġġ akbar għall-
SMEs fil-proċess ta' diġitizzazzjoni; iwissi 
li l-piż żejjed fuq in-negozji b'obbligi 
ġodda sproporzjonati jista' jkompli jfixkel 
it-tkabbir tal-SMEs u jirrikjedi l-użu ta' 
għodod ta' filtrazzjoni awtomatika, li spiss 
jistgħu jwasslu għat-tneħħija ta' kontenut 
legali;

Or. en

Emenda 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali u jistgħu 
jwaqqfuhom milli jidħlu fis-suq, u b'hekk 
jikkompromettu l-libertà li jiġu pprovduti 
servizzi; jissottolinja, f'dan ir-rigward, l-
importanza li jiġi stimolat il-ħolqien ta' 
SMEs billi jitnaqqsu u jitneħħew l-ostakli 
għall-aċċess għas-suq, kif xieraq;

Or. en

Emenda 29
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali; għalhekk, 
jitlob b'insistenza li meta jiġu applikati 
għodod ta' filtrazzjoni awtomatika, 
għandhom jiddaħħlu salvagwardji robusti 
għat-trasparenza u l-akkontabilità 
b'sorveljanza pubblika indipendenti u 
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imparzjali b'livell għoli ta' ħiliet;

Or. en

Emenda 30
Brando Benifei

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi lill-Kummissjoni li l-introduzzjoni 
ta' obbligi ġodda sproporzjonati tista' 
tfixkel it-tkabbir tal-SMEs;

Or. en

Emenda 31
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Pablo Arias Echeverría, Maria da 
Graça Carvalho, Anna-Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, 
Kris Peeters

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-intermedjarji 
online, inklużi l-mikrokumpaniji, l-SMEs 
u l-atturi l-kbar għandhom kapaċitajiet 
differenti fir-rigward tal-moderazzjoni tal-
kontenut; iwissi li l-piż żejjed fuq in-
negozji b'obbligi ġodda sproporzjonati 
jista' jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;
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Or. en

Emenda 32
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
jappella għal obbligi ġodda fuq il-
pjattaformi li jfixklu it-tkabbir tal-SMEs; 
l-użu ta' teknoloġiji awtomatizzati ta' 
rikonoxximent tal-kontenut għandu jkun 
proporzjonat;

Or. en

Emenda 33
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs u 
jirrikjedi l-użu ta' għodod ta' filtrazzjoni 
awtomatika, li spiss jistgħu jwasslu għat-
tneħħija ta' kontenut legali;

3. Jirrikonoxxi li l-SMEs u l-atturi l-
kbar għandhom kapaċitajiet differenti fir-
rigward tal-moderazzjoni tal-kontenut; 
iwissi li l-piż żejjed fuq in-negozji 
b'obbligi ġodda sproporzjonati jista' 
jkompli jfixkel it-tkabbir tal-SMEs; 
ifakkar li m'għandux ikun hemm 
monitoraġġ ġenerali u li d-dritt ta' proċess 
ġust u rimedju effettiv għandu jkun 
żgurat;

Or. en
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Emenda 34
Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Iqis li regoli tal-kompetizzjoni ex 
ante jistgħu jikkomplementaw l-infurzar 
tar-regoli tal-kompetizzjoni ex post biex 
jiġu indirizzati mġiba abbużiva u 
distorsjonijiet oħra tas-suq, li jxekklu 
kompetizzjoni ġusta u kundizzjonijiet ekwi 
fis-suq uniku diġitali, bl-għan aħħari 
jkun il-protezzjoni tal-libertajiet u d-
drittijiet fundamentali tal-konsumaturi;

Or. en

Emenda 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 3a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

3a. Ifakkar li d-direttiva dwar il-
kummerċ elettroniku hija l-qafas legali 
għas-servizzi online fis-suq intern li 
jirregola l-ġestjoni tal-kontenut; 
jenfasizza li kwalunkwe frammentazzjoni 
ta' dak il-qafas li tkun ir-riżultat tar-
reviżjoni tad-direttiva dwar il-kummerċ 
elettroniku għandha tiġi evitata;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota d-differenzi sinifikanti bejn 
is-servizzi diġitali u jitlob li jiġi evitat 
approċċ ta' universalità;

4. Jinnota li spiss ikun hemm 
differenzi sinifikanti bejn is-servizzi 
diġitali; għalhekk, jitlob li jiġi evitat 
approċċ ta' universalità, meta jkun meħtieġ 
divrenzjar tal-istrumenti;

Or. en

Emenda 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4

Abbozz ta' opinjoni Emenda

4. Jinnota d-differenzi sinifikanti bejn 
is-servizzi diġitali u jitlob li jiġi evitat 
approċċ ta' universalità;

4. Jinnota d-differenzi sinifikanti bejn 
is-servizzi diġitali u jitlob li jiġi evitat 
approċċ ta' universalità, u għalhekk 
jipproponi li l-obbligi ta' diliġenza tal-
intermedjarji għandhom ivarjaw skont il-
mudell kummerċjali tagħhom; l-
intermedjarji li l-interventi tagħhom 
jistgħu jaffettwaw id-drittijiet 
fundamentali tal-utenti għandhom ikunu 
protetti bis-sħiħ fir-rigward tar-
responsabbiltà filwaqt li l-intermedjarji li 
jiffaċilitaw it-tranżazzjonijiet 
kummerċjali, inkluż ir-reklamar, 
għandhom ikunu soġġetti għal obbligu 
iktar b'saħħtu li jintervjenu b'mod attiv 
sabiex jipproteġu lill-konsumaturi u 
jipprovdu sigurtà u fiduċja;

Or. en

Emenda 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 4a (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

4a. Iqis li l-aċċess għall-internet illum 
il-ġurnata huwa dritt fundamentali; 
jinnota li ċ-ċittadini Ewropej illum il-
ġurnata jistennew li jistgħu jikkuntattjaw 
is-servizzi tal-emerġenza minn kull fejn 
jinsabu filwaqt li mhux neċessarjament 
ikunu jafu l-kopertura tan-network huma 
u jivvjaġġaw fl-Ewropa; iqis li l-aċċess 
għan-network telefoniku u tal-internet 
illum il-ġurnata huwa neċessarju għal 
raġunijiet ta' aċċess għas-suq intern u ta' 
sigurtà; jafferma li llum il-ġurnata t-
teknoloġija tippermetti koperturi ta' 
100 % ta' network nazzjonali u li l-liċenzji 
operattivi għandhom jinkludu dan l-
obbligu ta' servizzi għall-operaturi;

Or. fr

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika 
dwar id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, 
sabiex tiġi indirizzata aktar l-
miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li d-diżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali f'kull Stat Membru; jitlob, 
għalhekk, li jiġi stabbilit mekkaniżmu 
definit sew ta' notifika u azzjoni; jemmen li 
tali proċess li jżid ir-rekwiżiti għall-
pjattaformi li jieħdu kwalunkwe miżura 
rigward il-kontenut li jospitaw irid iqis id-
differenzi sinifikanti bejn is-servizzi 
diġitali u jkun proporzjonat għall-portata 
u l-kapaċitajiet operattivi tagħhom sabiex 
jiġu evitati piżijiet regolatorji mhux 
neċessarji għall-pjattaformi u biex tiġi 
evitata kwalunkwe restrizzjoni tad-
drittijiet fundamentali bħala 
konsegwenza, bħal kwalunkwe 
restrizzjoni tal-libertà tal-espressjoni; 
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jappoġġja kooperazzjoni akbar bejn l-
Istati Membri, l-awtoritajiet kompetenti u 
l-pjattaformi bil-għan li jiġu żviluppati u 
mtejba approċċi ta' liġi mhux vinkolanti 
sabiex tiġi indirizzata aktar id-
diżinformazzjoni;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika 
dwar id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, 
sabiex tiġi indirizzata aktar l-
miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li d-diżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara, għalkemm huma 
detrimentali għas-soċjetà, mhux dejjem 
ikunu illegali fl-Istati Membri kollha; 
jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit proċess 
definit sew ta' notifika u azzjoni u li 
jiddaħħlu obbligi għall-operaturi 
kummerċjali biex jieħdu miżuri proattivi 
proporzjonati għall-portata u l-
kapaċitajiet operattivi tagħhom biex 
jindirizzaw l-emerġenza ta' kontenut 
illegali u ta' ħsara, inkluża d-
diżinformazzjoni, fis-servizzi tagħhom; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li d-diżinformazzjoni tiġi 
indirizzata aktar;

Or. en

Emenda 41
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar l-miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li d-diżinformazzjoni u l-
kontenut potenzjalment ta' ħsara mhux 
dejjem ikunu illegali; jitlob, għalhekk, li 
jiġi stabbilit proċess definit sew, 
armonizzat, trasparenti u aċċessibbli ta' 
notifika u azzjoni għal kontenut illegali; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li tiġi evalwata l-
effikaċja tal-approċċ ta' liġi mhux 
vinkolanti abbażi ta' prattiki tajba bħall-
Kodiċi ta' Prattika dwar id-
Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
jiġu indirizzati d-diżinformazzjoni u 
kategoriji oħra ta' kontenut potenzjalment 
ta' ħsara;

Or. en

Emenda 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar l-miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali u li mhux it-tipi kollha ta' 
kontenut illegali huma armonizzati fil-
livell tal-UE; jitlob, għalhekk, li jiġi 
stabbilit proċess definit sew ta' notifika u 
tneħħija; jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar il-miżinformazzjoni;

Or. en
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Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar l-miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
mekkaniżmu armonizzat, trasparenti u 
legalment infurzabbli ta' notifika u 
azzjoni; jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar il-miżinformazzjoni;

Or. en

Emenda 44
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5. Ifakkar li l-miżinformazzjoni u l-
kontenut ta' ħsara mhux dejjem ikunu 
illegali; jitlob, għalhekk, li jiġi stabbilit 
proċess definit sew ta' notifika u tneħħija; 
jappoġġja djalogu intensiv bejn l-
awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar l-miżinformazzjoni;

5. Ifakkar li l-kontenut qarrieqi u ta' 
ħsara mhux dejjem ikun illegali; jitlob, 
għalhekk, li jiġi stabbilit proċess definit 
sew ta' notifika u tneħħija għal tali 
kontenut; jappoġġja djalogu intensiv bejn 
l-awtoritajiet u l-partijiet ikkonċernati 
rilevanti bil-għan li jiġi approfondit l-
approċċ ta' liġi mhux vinkolanti abbażi ta' 
prattiki tajba bħall-Kodiċi ta' Prattika dwar 
id-Diżinformazzjoni madwar l-UE, sabiex 
tiġi indirizzata aktar il-miżinformazzjoni;

Or. en
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Emenda 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota li d-distorsjoni tal-
informazzjoni xi drabi tkun ir-riżultat ta' 
media dominanti li l-mudell ekonomiku 
tagħha jkun fih nuqqasijiet u jiddependi 
minn għajnuna mill-Istat; iqis li l-
Kummissjoni tawtorizza dan it-tip ta' 
finanzjament pubbliku faċilment wisq 
mingħajr ma tivverifika li l-media 
ssussidjata tiċċekkja l-informazzjoni 
kollha li toħroġ; jitlob li l-mekkaniżmu ta' 
monitoraġġ għall-allokazzjoni tal-
għajnuna mill-Istat jiġi estiż għal 
entitajiet medjatiċi bħal dawn u għall-
media pubblika;

Or. fr

Emenda 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jisħaq fuq il-ħtieġa li ssir 
distinzjoni bejn kontenut "illegali", "ta' 
ħsara" u kontenut ieħor; jinnota li, 
filwaqt li xi kontenut relatat mat-twemmin 
reliġjuż jew il-pożizzjonijiet politiċi, 
pereżempju, jistgħu jitqiesu ta' ħsara 
mingħajr ma jkunu illegali; iqis li l-
kontenut legali ta' ħsara m'għandux ikun 
regolat jew definit fl-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali;

Or. en
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Emenda 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota l-importanza li jiġu 
adottati regoli oħra dwar ir-reklamar 
diġitali u l-iżgurar ta' konformità sħiħa 
mad-dispożizzjonijiet tal-GDPR, sabiex 
jiġu evitati mudelli kummerċjali intrużivi, 
manipulazzjoni tal-imġiba u prattiki 
diskriminatorji, li jkollhom effetti 
maġġuri fuq is-suq uniku u fuq id-
drittijiet fundamentali, il-privatezza u s-
sigurtà tad-data tal-utenti;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5a. Jinnota l-proliferazzjoni ta' 
aħbarijiet foloz u diżinformazzjoni 
b'kontenut falz jew qarrieqi, u ta' skemi 
qarrieqa għall-konsumatur permezz ta' 
prodotti mhux sikuri jew kontrafatti; 
jistieden lill-Kummissjoni tkompli taħdem 
u tesplora modi ġodda biex tikkumbatti l-
aħbarijiet foloz filwaqt li tħares id-
drittijiet fundamentali;

Or. en
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Emenda 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Ifakkar fl-oppożizzjoni tiegħu 
għall-għajnuna mill-Istat lil ċerti 
stabbilimenti tal-istampa li b'hekk ikunu 
vvantaġġati meta mqabbla ma' dawk li ma 
jingħatawx għajnuna; jissottolinja li d-
distorsjoni tal-kompetizzjoni maħluqa fis-
suq intern hija partikolarment 
inġustifikata fir-rigward tal-bosta 
stabbiliment tal-media tal-informazzjoni 
diġitali esklużi mill-għajnuna, għalkemm 
iwettqu attività simili u għandhom 
udjenza kumparabbli, jekk mhux akbar;

Or. fr

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 5b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

5b. Jenfasizza li l-applikazzjonijiet ta' 
rintraċċar iridu jirrispettaw id-drittijiet 
tal-privatezza minbarra d-dispożizzjonijiet 
tal-GDPR;

Or. en

Emenda 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
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq 
il-libertà ta' espressjoni lil kumpaniji 
privati hija inaċċettabbli u toħloq riskji 
kemm għaċ-ċittadini kif ukoll għan-
negozji, li ħadd minnhom ma huwa 
kkwalifikat biex jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontroavviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza li jekk il-proċeduri ta' rimedju 
u kontroavviż ikunu stabbilew li l-attività 
jew l-informazzjoni nnotifikata ma tkunx 
illegali, l-intermedjarju online għandu 
jreġġa' lura l-kontenut li jkun tneħħa 
mingħajr dewmien mhux dovut jew 
għandu jippermetti li l-utent ittellgħu 
mill-ġdid, mingħajr preġudizzju għat-
termini tas-servizz tal-pjattaforma; 
jirrimarka li d-drittijiet fundamentali 
għandhom jiġu protetti b'mod iktar 
effikaċi billi jiddaħħlu aktar rapporti 
dwar it-trasparenza u mekkaniżmu 
straġudizzjarju għas-soluzzjoni tat-tilwim 
biex jiġi solvut it-tilwim ta' utenti 
affettwati;

Or. en

Emenda 52
Róża Thun und Hohenstein, Anna-Michelle Asimakopoulou, Maria da Graça Carvalho

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq il-
libertà ta' espressjoni lil kumpaniji privati 
hija inaċċettabbli u toħloq riskji kemm 
għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji, li 

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
salvagwardji xierqa u rekwiżiti ta' proċess 
ġust, inklużi sorveljanza u verifika umana 
tal-ilmenti kollha, kif ukoll għodod ta' 
kontroavviż sabiex ikun żgurat li d-
deċiżjonijiet dwar it-tneħħija jkunu eżatti 
u s-sidien tal-kontenut ikunu jistgħu 
jiddefendu d-drittijiet tagħhom b'mod 
adegwat u f'waqtu meta jiġu nnotifikati bi 
kwalunkwe tneħħija; jenfasizza l-fehma 
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ħadd minnhom ma huwa kkwalifikat biex 
jieħu tali deċiżjonijiet.

tiegħu li d-delega tar-responsabbiltà li jiġu 
stabbiliti limiti fuq il-libertà tal-espressjoni 
lil kumpaniji privati biss hija inaċċettabbli 
u toħloq riskji kemm għaċ-ċittadini kif 
ukoll għan-negozji, u għal din ir-raġuni t-
tneħħija tal-kontenut trid tkun segwita bl-
infurzar tal-liġi.

Or. en

Emenda 53
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-
drittijiet tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu 
meta jiġu nnotifikati bi kwalunkwe 
tneħħija; jenfasizza l-fehma tiegħu li d-
delega tar-responsabbiltà li jiġu stabbiliti 
limiti fuq il-libertà ta' espressjoni lil 
kumpaniji privati hija inaċċettabbli u 
toħloq riskji kemm għaċ-ċittadini kif ukoll 
għan-negozji, li ħadd minnhom ma huwa 
kkwalifikat biex jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontroavviż li jippermettu lil 
min itella' l-kontenut jiddefendi d-drittijiet 
tiegħu b'mod adegwat u f'waqtu meta jiġi 
nnotifikat bi kwalunkwe tneħħija ta' 
kontenut li allegatament huwa illegali; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li l-libertà tal-espressjoni 
tal-utenti online tiġi ristretta għall-
kumpaniji privati hija inaċċettabbli u 
toħloq riskji kemm għall-individwi kif 
ukoll għan-negozji; jitlob b'insistenza l-
garanzija ta' rimedji effettivi u l-
possibbiltà ta' rieżami ġudizzjarju biex 
ikun żgurat li jkun hemm proċeduri 
aċċessibbli, affordabbli, indipendenti u 
effettivi disponibbli għall-partijiet kollha;

Or. en

Emenda 54
Edina Tóth

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-
drittijiet tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu 
meta jiġu nnotifikati bi kwalunkwe 
tneħħija; jenfasizza l-fehma tiegħu li d-
delega tar-responsabbiltà li jiġu stabbiliti 
limiti fuq il-libertà ta' espressjoni lil 
kumpaniji privati hija inaċċettabbli u 
toħloq riskji kemm għaċ-ċittadini kif ukoll 
għan-negozji, li ħadd minnhom ma huwa 
kkwalifikat biex jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
salvagwardji xierqa, obbligi ta' proċess 
dovut u proċeduri ta' kontroavviż li 
jippermettu lil min itella' l-kontenut 
jiddefendi d-drittijiet tiegħu b'mod 
adegwat u f'waqtu meta jiġi nnotifikat bi 
kwalunkwe tneħħija; jenfasizza l-fehma 
tiegħu li d-delega tar-responsabbiltà li jiġu 
stabbiliti limiti fuq il-libertà tal-espressjoni 
lil kumpaniji privati hija inaċċettabbli; 
jemmen li t-tneħħija tal-kontenut 
għandha tiġi segwita bl-infurzar tal-liġi, 
meta jkun meħtieġ;

Or. en

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

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq il-
libertà ta' espressjoni lil kumpaniji privati 
hija inaċċettabbli u toħloq riskji kemm 
għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji, li 
ħadd minnhom ma huwa kkwalifikat biex 
jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
salvagwardji xierqa, obbligi ta' proċess 
dovut u proċeduri ta' kontroavviż li 
jippermettu lis-sidien tal-kontenut li 
jiddefendu d-drittijiet tagħhom b'mod 
adegwat u f'waqtu meta jiġu nnotifikati bi 
kwalunkwe tneħħija; jenfasizza l-fehma 
tiegħu li d-delega tar-responsabbiltà li jiġu 
stabbiliti limiti fuq il-libertà tal-espressjoni 
lil kumpaniji privati hija inaċċettabbli; 
jemmen li t-tneħħija tal-kontenut 
għandha tiġi segwita bl-infurzar tal-liġi, 
meta jkun meħtieġ;

Or. en

Emenda 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-
drittijiet tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu 
meta jiġu nnotifikati bi kwalunkwe 
tneħħija; jenfasizza l-fehma tiegħu li d-
delega tar-responsabbiltà li jiġu stabbiliti 
limiti fuq il-libertà ta' espressjoni lil 
kumpaniji privati hija inaċċettabbli u 
toħloq riskji kemm għaċ-ċittadini kif ukoll 
għan-negozji, li ħadd minnhom ma huwa 
kkwalifikat biex jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontroavviż li jippermettu lil 
min itella' l-kontenut jiddefendi l-
pretensjonijiet tiegħu b'mod adegwat u 
f'waqtu meta jiġi nnotifikat bi kwalunkwe 
tneħħija; jenfasizza l-fehma tiegħu li r-
responsabbiltà tal-fornituri ta' servizzi 
online li jindirizzaw it-tixrid ta' kontenut 
illegali għandha titwettaq fi ħdan qafas 
leġiżlattiv ċar u b'sorveljanza ġudizzjarja.

Or. en

Emenda 57
Salvatore De Meo

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontra avviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq il-
libertà ta' espressjoni lil kumpaniji privati 
hija inaċċettabbli u toħloq riskji kemm 
għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji, li 
ħadd minnhom ma huwa kkwalifikat biex 
jieħu tali deċiżjonijiet.

6. Jappella għall-introduzzjoni ta' 
għodod ta' kontroavviż li jippermettu lis-
sidien tal-kontenut li jiddefendu d-drittijiet 
tagħhom b'mod adegwat u f'waqtu meta 
jiġu nnotifikati bi kwalunkwe tneħħija; 
jenfasizza l-fehma tiegħu li d-delega tar-
responsabbiltà li jiġu stabbiliti limiti fuq il-
libertà tal-espressjoni lil kumpaniji privati 
biss hija inaċċettabbli u toħloq riskji kemm 
għaċ-ċittadini kif ukoll għan-negozji.

Or. en

Emenda 58
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Dita Charanzová, Jordi Cañas

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jemmen li l-fatt li l-mudelli 
kummerċjali innovattivi jitħallew 
jistagħnew kif ukoll it-tisħiħ tas-suq 
uniku diġitali bit-tneħħija tal-ostakli 
għall-moviment liberu tal-kontenut 
diġitali, ostakli li joħolqu swieq nazzjonali 
frammentati u domanda għal kontenut 
illegali, fil-passat intwera li jaħdmu, 
speċjalment fir-rigward tal-ksur tad-
drittijiet tal-proprjetà intellettwali;

Or. en

Emenda 59
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li l-introduzzjoni tas-servizzi 
diġitali trid issir fl-istess żmien li jiġu 
stabbiliti xi miżuri bl-għan li jiġu 
żviluppati l-għarfien u l-ħiliet taċ-ċittadini 
dwar id-diġitizzazzjoni, sabiex ikun żgurat 
li ċ-ċittadini kollha jkollhom aċċess għal 
dawn is-servizzi;

Or. en

Emenda 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

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jinnota li l-Att dwar is-Servizzi 
Diġitali l-ġdid għandu jindirizza wkoll l-
isfidi li l-algoritmi joħolqu f'termini tal-
iżgurar tan-nondiskriminazzjoni, it-
trasparenza u l-ispejgabbiltà, kif ukoll ir-
responsabbiltà; jirrimarka dwar il-ħtieġa 
li l-algoritmi jiġu mmonitorjati u li jiġu 
vvalutati r-riskji assoċjati, li jintużaw 
settijiet ta' data ta' kwalità għolja u 
imparzjali, kif ukoll li l-individwi 
jingħataw għajnuna biex jiksbu aċċess 
għal kontenut, opinjonijiet, prodotti u 
servizzi ta' kwalità għolja diversi;

Or. en

Emenda 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrikonoxxi l-fatt li, filwaqt li n-
natura illegali ta' ċerti tipi ta' kontenut 
tista' faċilment tiġi stabbilita, huwa aktar 
diffiċli li tittieħed deċiżjoni għal tipi oħra 
ta' kontenut peress li tirrikjedi 
kuntestwalizzazzjoni; iwissi dwar il-fatt li 
ċerti għodod awtomatizzati mhumiex 
sofistikati biżżejjed biex jikkunsidraw il-
kuntestwalizzazzjoni, u dan il-fatt jista' 
jwassal għal restrizzjonijiet bla bżonn fuq 
il-libertà ta' espressjoni;

Or. fr

Emenda 62
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jitlob li jiddaħħlu rekwiżiti ta' 
trasparenza u akkontabilità rigward il-
proċessi deċiżjonali għall-flagging tal-
kontenut għall-fornituri ta' hosting tal-
kontenut u l-fornituri ta' għodod 
awtomatizzati ta' rikonoxximent tal-
kontenut, inkluża d-dokumentazzjoni 
pubblika ta', mill-inqas, l-eżistenza u l-
funzjonament ta' teknoloġiji ta' 
rikonoxximent tal-kontenut; ir-rekwiżiti 
ta' trasparenza għall-fornituri ta' hosting 
tal-kontenut għandhom jinkludu l-għadd 
tal-avviżi kollha li rċevew, ir-raġunijiet 
għad-determinazzjoni tal-legalità tal-
kontenut jew kif jikser it-termini tas-
servizz, il-perjodi ta' żmien konkreti biex 
min itella' l-kontenut jiġi notifikat, l-
għadd ta' appelli li rċevew u kif ġew riżolti 
u l-għadd ta' tneħħijiet żbaljati;

Or. en

Emenda 63
Martin Schirdewan

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Iqis li prattiki bħall-profiling 
jinterferixxu b'mod sinifikanti fid-drittijiet 
u l-libertajiet tan-nies; jirrikonoxxi li l-
qafas tar-Regolament Ġenerali dwar il-
Protezzjoni tad-Data ma jipproteġix 
adegwatament lill-konsumaturi mit-tfassil 
tal-profili u d-deċiżjonijiet awtomatizzati 
mhux ġustifikati; għalhekk, huwa tal-
fehma li sabiex tiġi żgurata protezzjoni 
adegwata tal-konsumaturi, id-data 
personali għandha tintuża biss meta jkun 
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meħtieġ biex jingħata s-servizz mitlub;

Or. en

Emenda 64
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Ifakkar li l-mekkaniżmu attwali ta' 
avviż u tneħħija jiffunzjona b'mod li l-
kontenut illegali li tneħħa qabel jista' 
jerġa' jittella'; jisħaq fuq il-portata tas-
servizzi u tal-kontenut disponibbli online 
llum il-ġurnata; għalhekk, jappella għal 
qafas imsaħħaħ li jipprevedi mekkaniżmu 
ta' avviż u tneħħija permanenti sabiex 
ikun żgurat li l-fornituri ta' servizzi online 
jieħdu miżuri effettivi biex jiżguraw li 
kontenut illegali li ġustament tneħħa mis-
servizzi tagħhom wara avviż, ma jerġax 
jittella';

Or. en

Emenda 65
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6a (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6a. Jirrakkomanda li l-pakkett tal-Att 
dwar is-Servizzi Diġitali jintroduċi 
standards u proċeduri armonizzati biex 
jiġi indirizzat il-kontenut illegali online, 
applikabbli għall-moderazzjoni tal-
kontenut mill-pjattaformi ta' hosting tal-
kontenut - abbażi ta' mekkaniżmi ta' avviż 
u azzjoni - u għas-superviżjoni tal-
kontenut minn kwalunkwe awtorità 
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nazzjonali, li jiżguraw salvagwardji 
suffiċjenti kontra miżuri restrittivi 
abbużivi, inkluż kontroll effettiv minn 
qorti jew korp aġġudikatorju indipendenti 
ieħor; u jqis li tali standards għandhom 
jiddivrenzjaw u jistabbilixxu approċċi 
differenti skont l-interess protett li l-
kontenut allegatament illegali jista' 
potenzjalment jagħmillu l-ħsara;

Or. en

Emenda 66
Maria Grapini, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel, Sylvie 
Guillaume

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jinnota li n-nuqqas ta' aċċess 
għas-servizzi diġitali għal ċerti kategoriji 
ta' ċittadini jwassal għall-esklużjoni u l-
ksur tad-drittijiet ta' aċċess ugwali għas-
suq u għall-informazzjoni;

Or. en

Emenda 67
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jappella għal obbligi ta' 
trasparenza għal sistemi ta' 
rakkomandazzjoni tal-fornituri ta' hosting 
tal-kontenut li għandhom jieħdu l-forma 
ta' aċċess għad-data f'ħin reali, ta' livell 
għoli u anonimizzat permezz ta' APIs 
pubbliċi u jinkludu dokumentazzjoni 
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pubblika ta' outputs tar-
rakkomandazzjonijiet u l-udjenzi 
tagħhom, deċiżjonijiet ta' klassifikazzjoni 
speċifiċi għall-kontenut u interventi oħra 
mill-pjattaforma kif ukoll l-istrutturi 
organizzattivi li jikkontrollaw tali sistemi;

Or. en

Emenda 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jissottolinja li l-aċċess għas-
servizzi ta' network diġitali, 
b'kundizzjonijiet ta' abbonament ugwali, 
għandu jippermetti aċċess identiku u 
omoġenju għan-network kollu; jappella, 
għalhekk, għal projbizzjoni tal-prattiki ta' 
ffissar ta' kwoti tal-kontenut u ta' 
profiling abbażi tal-karatteristiċi, l-
opinjonijiet jew l-interessi tal-utenti, kif 
ukoll tal-prattiki ta' blanking u shadow 
banning sakemm dan ma jkunx ġustifikat 
għal raġunijiet ta' mġiba ħażina 
identifikata b'mod ċar min-naħa tal-utent.

Or. fr

Emenda 69
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6b (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6b. Jirrimarka li l-interferenza fil-
libertà tal-espressjoni trid tkun preskritta 
bil-liġi u għalhekk jinsisti li m'għandu 
jkun hemm xejn fil-pakkett tal-Att dwar 
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is-Servizzi Diġitali li jippermetti lill-
awtoritajiet jordnaw it-tneħħija ta' 
kontenut legali minħabba li jkun "ta' 
ħsara" jew "falz";

Or. en

Emenda 70
Clara Ponsatí Obiols

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Iqis li l-korp tal-UE inkarigat bis-
sorveljanza tal-applikazzjoni tal-
istandards u l-proċedura għall-indirizzar 
tal-kontenut illegali online għandu 
jimmonitorja u jikkontrolla kemm il-
moderazzjoni tal-kontenut mill-
pjattaformi ta' hosting tal-kontenut kif 
ukoll is-superviżjoni tal-kontenut mill-
awtoritajiet nazzjonali;

Or. en

Emenda 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Jissottolinja d-dritt tal-edukazzjoni 
u tal-identità kulturali u l-ħtieġa ta' 
preżentazzjoni sinċiera tal-kontenut li 
jitqiegħed online, b'mod partikolari f'dak 
li jikkonċerna l-kategorizzazzjoni tax-
xogħlijiet ta' finzjoni bħala prodotti 
"rikreattivi" jew "storiċi";

Or. fr
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Emenda 72
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6c (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6c. Jappella għal obbligu ta' 
valutazzjoni tar-riskju għal għodod 
awtomatizzati ta' flagging tal-kontenut 
użati mill-fornituri ta' hosting tal-
kontenut, li jaħdem b'mod koregolatorju 
u jitwettaq f'perjodi ta' żmien regolari 
preskritti bil-liġi;

Or. en

Emenda 73
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6d (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6d. Jitlob li jitwaqqaf korp tal-UE 
inkarigat bil-monitoraġġ u l-iżgurar tal-
konformità mad-dispożizzjonijiet ta' 
regolamenti futuri, inklużi l-iskrinjar tar-
rapporti dwar it-trasparenza u t-twettiq ta' 
awditi tal-algoritmi pprovduti lill-fornituri 
ta' hosting tal-kontenut u użati minnhom, 
għal sistemi ta' flagging u 
rakkomandazzjoni tal-kontenut;

Or. en

Emenda 74
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE
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Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6e (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6e. Jitlob li jiġu stabbiliti kunsilli ta' 
koregolamentazzjoni għall-media soċjali, 
rappreżentattivi mil-lat soċjali u 
diversifikati, b'mod partikolari ekwilibrati 
fir-rigward tal-ġeneru, bħala mekkaniżmu 
b'diversi partijiet ikkonċernati, li 
jipprovdu forum miftuħ, trasparenti, 
responsabbli u parteċipatorju biex jiġu 
indirizzati l-prinċipji tal-moderazzjoni tal-
kontenut;

Or. en

Emenda 75
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6f (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6f. Jistieden lill-Istati Membri 
jistabbilixxu korpi indipendenti għas-
soluzzjoni tat-tilwim li jkunu inkarigati 
bis-soluzzjoni ta' tilwim bejn min itella' l-
kontenut, min jinnotifika u l-fornituri ta' 
hosting tal-kontenut;

Or. en

Emenda 76
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6g (ġdid)
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Abbozz ta' opinjoni Emenda

6g. Jistieden lill-Kummissjoni tinkludi 
l-prinċipju ta' "libertà tal-espressjoni mit-
tfassil" li permezz tiegħu l-fornitur ta' 
hosting tal-kontenut, kemm fl-istadju tat-
tfassil tas-servizz kif ukoll fl-istadju tal-
għoti tas-servizz innifsu, għandu 
jimplimenta miżuri tekniċi u 
organizzattivi xierqa b'mod effettiv u 
jintegra s-salvagwardji meħtieġa fl-għoti 
tas-servizz sabiex jissodisfa r-rekwiżiti ta' 
kwalunkwe regolament futur u jipproteġi 
d-drittijiet tal-konsumatur;

Or. en

Emenda 77
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6h (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6h. Jistieden lill-Kummissjoni 
tintroduċi standards minimi għar-regoli 
interni, bħal termini u kundizzjonijiet jew 
linji gwida komunitarji, ta' fornituri ta' 
hosting tal-kontenut u fornituri ta' 
għodod ta' moderazzjoni tal-kontenut biex 
tipprevedi salvagwardji għad-drittijiet 
fundamentali, b'mod partikolari fir-
rigward tat-trasparenza, l-aċċessibbiltà, l-
ekwità, il-prevedibbiltà u l-infurzar mhux 
diskriminatorju;

Or. en

Emenda 78
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
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Paragrafu 6i (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6i. Ifakkar li l-profiling, flimkien ma' 
reklamar immirat, mhux biss 
jikkomprometti l-qafas demokratiku, iżda 
jwassal ukoll għal vantaġġ kompetittiv 
inġust għal atturi privati dominanti li 
jiġbru ammonti enormi ta' data, u 
għalhekk jistieden lill-Kummissjoni 
tillimita r-reklamar immirat sabiex toħloq 
kundizzjonijiet ekwi għall-SMEs;

Or. en

Emenda 79
Alexandra Geese
f'isem il-Grupp Verts/ALE

Abbozz ta' opinjoni
Paragrafu 6j (ġdid)

Abbozz ta' opinjoni Emenda

6j. Ifakkar li l-għażla tal-għodod 
algoritmiċi għas-sistemi ta' 
rakkomandazzjoni tqajjem kwistjonijiet ta' 
akkontabilità u trasparenza; għalhekk, 
jenfasizza l-ħtieġa li jiġi ggarantit id-dritt 
tal-utenti li jagħżlu li ma jipparteċipawx 
fis-servizzi rakkomandati u personalizzati;

Or. en


