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Amendamentul 1
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. întrucât respectarea și protecția 
drepturilor fundamentale și a libertăților 
civile trebuie să fie cheia de boltă a 
normelor revizuite și a celor noi pentru 
piața unică digitală, care vor fi adoptate 
prin pachetul legislativ privind serviciile 
digitale;

Or. en

Amendamentul 2
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. întrucât lupta împotriva 
conținutului ilegal sau dăunător online 
poate fi un pretext pentru ca guvernele să 
limiteze libertatea de exprimare și să 
persecute actele de disidență și opoziția 
legitimă;

Or. en

Amendamentul 3
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. întrucât moderarea conținutului 
prin intermediul platformelor de găzduire 
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de conținut poate avea drept consecință 
restricționarea ilegitimă a libertății de 
exprimare, fie în mod deliberat, fie prin 
utilizarea unor procese automatizate de 
moderare a conținutului;

Or. en

Amendamentul 4
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Considerentul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. întrucât conținutul poate fi ilegal 
din mai multe motive, cum ar fi 
interferența cu drepturile fundamentale 
ale unei persoane, considerații legate de 
discursurile de incitare la ură, de activități 
infracționale, de prejudicii aduse 
intereselor legitime ale unei persoane, de 
prejudicii aduse unor interese publice etc. 
și, prin urmare, nu toate conținuturile 
presupus ilegale sunt la fel de periculoase 
și dăunătoare;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru 

1. salută angajamentul Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată pentru 
serviciile digitale, pentru a evita 



AM\1204141RO.docx 5/45 PE650.628v01-00

RO

a evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;

fragmentarea pieței interne; actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure că libertățile pieței interne 
respectă pe deplin drepturile 
fundamentale și principiile din Carta 
drepturilor fundamentale a UE și invită 
Comisia să propună cele mai eficiente 
soluții durabile pentru piața internă în 
ansamblul său;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne și a 
garanta respectarea drepturilor și 
libertăților fundamentale ale 
consumatorilor din Uniune în mod 
uniform; subliniază că orice măsură 
referitoare la drepturile fundamentale ar 
trebui să fie atent concepută și să asigure 
un ecosistem digital echitabil; prin 
urmare invită Comisia să propună 
armonizarea maximă a normelor privind 
scutirea de răspundere și moderarea de 
conținut pentru a găsi astfel cele mai 
eficiente soluții pentru piața internă în 
ansamblul său;

Or. en

Amendamentul 7
Deirdre Clune, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Anna-
Michelle Asimakopoulou, Marion Walsmann, Arba Kokalari, Kris Peeters
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Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor online, 
pentru a evita fragmentarea pieței interne, 
garantând totodată drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor; subliniază 
că orice măsură referitoare la drepturile 
fundamentale ar trebui să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să propună, în 
schimb, cele mai eficiente soluții pentru 
piața internă în ansamblul său, fără a 
accentua birocrația și menținând 
caracterul deschis și competitiv al pieței 
unice digitale;

Or. en

Amendamentul 8
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să 
asigure că toți cetățenii UE sunt protejați 
și să asigure un nivel ridicat de protecție 
pe piața internă și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;
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Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și invită Comisia să evite 
„exportul” de reglementări naționale și să 
propună, în schimb, cele mai eficiente 
soluții pentru piața internă în ansamblul 
său;

1. salută intenția Comisiei de a 
introduce o abordare armonizată la 
obligațiile impuse intermediarilor, pentru a 
evita fragmentarea pieței interne; 
subliniază că orice măsură referitoare la 
drepturile fundamentale ar trebui să fie 
atent concepută și să țină seama de 
impactul posibil asupra funcționării pieței 
interne și asupra protecției consumatorilor 
și invită Comisia să evite „exportul” de 
reglementări naționale și să propună, în 
schimb, cele mai eficiente soluții pentru 
piața internă în ansamblul său;

Or. en

Amendamentul 10
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. subliniază că se impune o atenție 
deosebită ca măsurile adoptate să nu 
afecteze sau să slăbească protecția 
libertății de exprimare; 

Or. en

Amendamentul 11
Clara Ponsatí Obiols
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Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. propune ca pachetul legislativ 
privind serviciile digitale să recunoască 
protecția drepturilor fundamentale pe 
piața unică digitală ca obiectiv-cheie al 
normelor noi și revizuite și consideră că 
orice propunere legislativă prezentată ca 
parte a pachetului ar trebui să abordeze în 
mod explicit orice chestiune legată de 
drepturile fundamentale pe care o poate 
prezenta, în special atunci când 
propunerea prevede o limitare a 
drepturilor fundamentale sau a 
libertăților civile;

Or. en

Amendamentul 12
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. consideră că actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
respecte cadrul general al drepturilor 
fundamentale europene ale utilizatorilor 
și consumatorilor, cum ar fi protecția 
vieții private, nediscriminarea, demnitatea 
și libertatea de exprimare;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2
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Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și 
libertatea de a presta servicii; subliniază 
importanța acestor măsuri de protecție 
pentru dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
modificate în actul legislativ privind 
serviciile digitale, pentru a asigura că 
platformele care găzduiesc sau moderează 
conținut să poarte o mai mare 
responsabilitate pentru conținutul 
dăunător sau ilegal, proporțional cu 
capacitățile de care dispun; susține că, pe 
lângă conținut, platformele ar trebui să 
fie responsabile față de consumatori de 
efectele algoritmilor lor și ale acțiunilor 
acestora, inclusiv moderarea sau 
reducerea conținutului; subliniază că 
aceste modificări ar trebui să acorde o 
atenție deosebită libertății de exprimare și 
de a presta servicii; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a introduce 
vreo obligație generală de monitorizare; 
subliniază importanța acestor măsuri de 
protecție pentru dezvoltarea IMM-urilor 
europene;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 14
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 2. afirmă că dispozițiile privind 
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răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în actul legislativ 
privind serviciile digitale, inclusiv 
principiul consacrat care interzice 
obligațiile de monitorizare generală, în 
special pentru a proteja libertatea de 
exprimare și libertatea de a presta servicii; 
subliniază importanța acestor măsuri de 
protecție pentru dezvoltarea IMM-urilor 
europene, precum și pentru a proteja mai 
bine drepturile fundamentale ale 
utilizatorilor în mediul digital și pentru a 
combate răspândirea conținutului ilegal, 
cu scopul de a încuraja crearea unui 
ecosistem online deschis și competitiv;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 15
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că, în general, dispozițiile 
privind răspunderea limitată prevăzute în 
Directiva privind comerțul electronic1 ar 
trebui menținute și consolidate în Legea 
privind serviciile digitale, în special pentru 
a proteja libertatea de exprimare și 
libertatea de a presta servicii; subliniază 
importanța acestor măsuri de protecție 
pentru dezvoltarea IMM-urilor europene; 
consideră, cu toate acestea, că, în ceea ce 
privește activitățile comerciale de pe piața 
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online, este necesar un regim de 
răspundere adaptat, cu mecanisme 
adecvate de punere în aplicare, pentru a 
garanta protecția consumatorilor și 
siguranța produselor; consideră, de 
asemenea, că sunt necesare norme 
prudențiale a priori pentru a restabili 
condiții de concurență echitabile în 
economia digitală;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 16
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute, dar că sunt necesare și alte 
măsuri în actul legislativ privind serviciile 
digitale, în special pentru a proteja 
consumatorii europeni, respectând 
libertatea de exprimare și libertatea de a 
presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru a 
consolida încrederea consumatorilor în 
mediul online și pentru a promova 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
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serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și, după caz, actualizate în actul 
legislativ privind serviciile digitale pentru 
a proteja mai bine utilizatorii și 
consumatorii, în special pentru a proteja 
libertatea de exprimare și libertatea de a 
presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea companiilor europene, și mai 
ales a IMM-urilor și a 
microîntreprinderilor;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 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
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Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute în actul legislativ privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja drepturile fundamentale și 
libertatea de a presta servicii; subliniază 
importanța acestor măsuri de protecție 
pentru dezvoltarea IMM-urilor europene, 
pentru protecția consumatorilor și 
siguranța utilizatorilor;

_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

Amendamentul 19
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute și consolidate în Legea privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;

2. afirmă că dispozițiile privind 
răspunderea limitată pentru găzduirea 
pasivă de conținut prevăzute în Directiva 
privind comerțul electronic1 trebuie 
menținute în actul legislativ privind 
serviciile digitale, în special pentru a 
proteja libertatea de exprimare și libertatea 
de a presta servicii; subliniază importanța 
acestor măsuri de protecție pentru 
dezvoltarea IMM-urilor europene;
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_________________ _________________
1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

1 Directiva 2000/31/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 8 iunie 2000 
privind anumite aspecte juridice ale 
serviciilor societății informaționale, în 
special ale comerțului electronic, pe piața 
internă (Directiva privind comerțul 
electronic), JO L 178, 17.7.2000, p. 1.

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să introducă 
dispoziții care să protejeze consumatorii 
împotriva acțiunilor dăunătoare; în acest 
sens, consideră că, pentru a proteja în 
mod eficace drepturile consumatorilor, 
sunt necesare limitări specifice, și anume 
acțiuni țintite bazate pe caracteristici care 
expun vulnerabilități fizice sau 
psihologice, obligații în materie de 
transparență cu privire la algoritmii 
utilizați de platforme și instrumente 
adecvate care să le permită utilizatorilor 
să aplice drepturile fundamentale în 
mediul online;

Or. en

Amendamentul 21
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini, Adriana Maldonado López

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

2a. reamintește că mecanismele de 
eliminare a conținutului care sunt 
utilizate fără garanția unui proces 
echitabil contravin articolului 10 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că actul legislativ 
privind serviciile digitale trebuie să țină 
seama de Regulamentul general privind 
protecția datelor;

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că 
microîntreprinderile și societățile de mari 
dimensiuni dispun de capacități diferite în 
ceea ce privește moderarea conținutului; în 
acest sens, solicită Comisiei să se asigure 
că propunerea legislativă va menține piața 
unică digitală deschisă și competitivă și va 
acorda o atenție deosebită nevoilor 
specifice ale microîntreprinderilor;

Or. en

Amendamentul 25
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului, aspect de care 
trebuie ținut seama pentru a nu afecta 
dezvoltarea IMM-urilor;

Or. en
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Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
Comisiei asupra faptului că aceste noi 
obligații disproporționate ar putea afecta 
dezvoltarea IMM-urilor; 

Or. en

Amendamentul 27
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile nu 
dispun de aceleași capacități ca societățile 
de mari dimensiuni în ceea ce privește 
moderarea conținutului, de aceea este 
necesar un sprijin mai consistent pentru 
IMM-uri în procesul de digitalizare; 
atrage atenția asupra faptului că 
supraîncărcarea întreprinderilor cu noi 
obligații disproporționate ar putea afecta și 
mai mult dezvoltarea IMM-urilor și ar 
putea necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;



PE650.628v01-00 18/45 AM\1204141RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 28
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal și le poate 
îngreuna accesul pe piață, subminându-le 
astfel libertatea de a presta servicii; 
subliniază, în acest sens, importanța 
stimulării apariției IMM-urilor prin 
reducerea și eliminarea barierelor la 
accesul pe piață;

Or. en

Amendamentul 29
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
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dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal;

dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal; prin urmare, 
solicită ca, atunci când se aplică 
instrumente de filtrare automată, să se 
introducă garanții solide pentru 
transparență și responsabilitate, cu o 
supraveghere publică independentă și 
imparțială, independentă și calificată;

Or. en

Amendamentul 30
Brando Benifei

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
Comisiei asupra faptului că introducerea 
acestor noi obligații disproporționate ar 
putea afecta dezvoltarea IMM-urilor; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul
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3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că intermediarii 
online, anume microîntreprinderi, IMM-
uri și societățile de mari dimensiuni, 
dispun de capacități diferite în ceea ce 
privește moderarea conținutului; atrage 
atenția asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea necesita 
recurgerea la instrumente de filtrare 
automate, ceea ce poate conduce adesea la 
eliminarea de conținut legal;

Or. en

Amendamentul 32
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai 
mult dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; solicită 
introducerea de noi obligații privind 
platformele pentru a împiedica 
dezvoltarea IMM-urilor; la tehnologiile 
automatizate de recunoaștere a 
conținutului ar trebui să se recurgă doar 
cu moderație;

Or. en

Amendamentul 33
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 3
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor și ar putea 
necesita recurgerea la instrumente de 
filtrare automate, ceea ce poate conduce 
adesea la eliminarea de conținut legal;

3. recunoaște faptul că IMM-urile și 
societățile de mari dimensiuni dispun de 
capacități diferite în ceea ce privește 
moderarea conținutului; atrage atenția 
asupra faptului că supraîncărcarea 
întreprinderilor cu noi obligații 
disproporționate ar putea afecta și mai mult 
dezvoltarea IMM-urilor; reamintește că nu 
ar trebui să existe o monitorizare generală 
și că ar trebui garantat dreptul la un 
proces echitabil și la căi de atac eficiente;

Or. en

Amendamentul 34
Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. consideră că normele a priori în 
materie de concurență ar putea completa 
aplicarea normelor ex post în acest 
domeniu, pentru a combate 
comportamentele abuzive și alte 
denaturări ale pieței care împiedică o 
concurență loială și condiții de 
concurență echitabile pe piața unică 
digitală, cu scopul final de a proteja 
libertățile și drepturile fundamentale ale 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 35
Dita Charanzová, Svenja Hahn, Jordi Cañas

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

3a. reamintește că Directiva privind 
comerțul electronic este cadrul juridic 
pentru servicii online pe piața internă 
care reglementează gestionarea 
conținutului; subliniază că ar trebui să se 
evite orice fragmentare a cadrului 
respectiv care ar putea decurge din 
revizuirea Directivei privind comerțul 
electronic;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de diferențele semnificative 
dintre serviciile digitale și solicită evitarea 
unei abordări universaliste;

4. constată că adeseori există 
diferențe semnificative între serviciile 
digitale; așadar solicită evitarea unei 
abordări universaliste acolo unde se 
impune diferențierea între instrumente;

Or. en

Amendamentul 37
Evelyne Gebhardt, Sylvie Guillaume, Maria Grapini

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. ia act de diferențele semnificative 
dintre serviciile digitale și solicită evitarea 
unei abordări universaliste;

4. ia act de diferențele semnificative 
dintre serviciile digitale și solicită evitarea 
unei abordări universaliste, propunând 
astfel ca obligațiile de diligență ale 
intermediarilor să difere în funcție de 
modelul de afaceri; consideră că 
intermediarii ale căror intervenții pot 
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afecta libertățile fundamentale ale 
utilizatorilor ar trebui să beneficieze de o 
maximă protecție în ceea ce privește 
responsabilitatea, în timp ce intermediarii 
care permit tranzacții comerciale, inclusiv 
publicitate, ar trebui să facă obiectul unei 
obligații mai mare de asistență activă cu 
scopul de a proteja consumatorii și de a 
oferi siguranță și încredere;

Or. en

Amendamentul 38
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că accesul la internet 
este acum un drept fundamental; constată 
că cetățenii europeni se așteaptă în 
prezent să poată contacta serviciile de 
urgență de oriunde s-ar afla, chiar dacă 
nu știu neapărat ce acoperire a rețelei vor 
avea în timpul deplasărilor lor în Europa; 
consideră că accesul la rețeaua telefonică 
și de internet este esențială acum din 
motive de acces la piața internă și de 
securitate; afirmă că tehnologia permite 
acum ca o rețea națională să asigure o 
acoperire totală și că autorizațiile de 
funcționare ar trebui să includă această 
obligație de furnizare a serviciilor pentru 
operatori.

Or. fr

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

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe 
instrumente juridice fără caracter 
obligatoriu, pe baza bunelor practici, cum 
ar fi Codul de bune practici la nivelul UE 
privind dezinformarea, pentru a reduce 
astfel practicile de acest gen;

5. reamintește faptul că 
dezinformarea și conținutul de date 
prejudicioase nu au întotdeauna caracter 
ilegal în toate statele membre; solicită, 
prin urmare, introducerea unui mecanism 
bine definit de notificare și de acțiune; 
consideră că un astfel de proces, prin care 
li se solicită platformelor să ia toate 
măsurile necesare privind conținutul pe 
care îl găzduiesc, trebuie să țină seama de 
diferențele semnificative dintre serviciile 
digitale și să fie proporțional cu 
amploarea și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a evita astfel 
complicațiile reglementare inutile pentru 
platforme și orice limitare a drepturilor 
fundamentale care ar putea rezulta, 
precum orice limitare a libertății de 
exprimare; sprijină o mai mare cooperare 
între statele membre, autoritățile 
competente și platforme cu scopul de a 
dezvolta și de a ameliora abordările 
bazate pe instrumente juridice fără 
caracter obligatoriu, pentru a reduce astfel 
dezinformarea;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 

5. reamintește faptul că 
dezinformarea și conținutul de date 
prejudicioase, deși afectează societatea, 
nu au întotdeauna caracter ilegal în toate 
statele membre; solicită, prin urmare, 
introducerea unui proces bine definit de 
notificare și de acțiune și, pentru agenții 
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părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe 
instrumente juridice fără caracter 
obligatoriu, pe baza bunelor practici, cum 
ar fi Codul de bune practici la nivelul UE 
privind dezinformarea, pentru a reduce 
astfel practicile de acest gen;

economici, a obligației de a lua măsuri 
proactive proporționale cu amploarea și 
capacitățile lor operaționale pentru a 
aborda apariția conținuturilor ilegale și 
prejudicioase, inclusiv a dezinformării, în 
serviciile pe care le oferă; sprijină 
dezvoltarea unui dialog intensiv între 
autorități și părțile interesate relevante 
pentru a reduce astfel dezinformarea;

Or. en

Amendamentul 41
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 
practicile de acest gen;

5. reamintește faptul că 
dezinformarea și conținutul de date 
potențial prejudicioase nu au întotdeauna 
caracter ilegal; solicită, prin urmare, 
introducerea unui proces bine definit, 
armonizat, transparent și accesibil de 
notificare și de acțiune pentru 
conținuturile ilegale; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
evalua eficiența abordării bazate pe 
instrumente juridice fără caracter 
obligatoriu, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce informațiile 
eronate și alte categorii de conținut de 
date potențial prejudicioase;

Or. en

Amendamentul 42
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proiect de aviz
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Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 
practicile de acest gen;

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal și că tipurile de 
conținut ilegal nu sunt armonizate toate 
la nivelul UE; solicită, prin urmare, 
introducerea unui proces bine definit de 
notificare și de retragere a unor astfel de 
conținuturi; sprijină dezvoltarea unui 
dialog intensiv între autorități și părțile 
interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 
practicile de acest gen;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui mecanism 
armonizat, transparent și cu caracter 
obligatoriu de notificare și acțiune; 
sprijină dezvoltarea unui dialog intensiv 
între autorități și părțile interesate 
relevante, cu scopul de a aprofunda 
abordarea bazată pe instrumente juridice 
fără caracter obligatoriu, pe baza bunelor 
practici, cum ar fi Codul de bune practici la 
nivelul UE privind dezinformarea, pentru a 
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practicile de acest gen; reduce astfel practicile de acest gen;

Or. en

Amendamentul 44
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. reamintește faptul că conținutul de 
date neadevărate și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unor 
astfel de conținuturi; sprijină dezvoltarea 
unui dialog intensiv între autorități și 
părțile interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 
practicile de acest gen;

5. reamintește faptul că conținutul de 
date înșelătoare și prejudicioase nu are 
întotdeauna caracter ilegal; solicită, prin 
urmare, introducerea unui proces bine 
definit de notificare și de retragere a unui 
astfel de conținut; sprijină dezvoltarea unui 
dialog intensiv între autorități și părțile 
interesate relevante, cu scopul de a 
aprofunda abordarea bazată pe instrumente 
juridice fără caracter obligatoriu, pe baza 
bunelor practici, cum ar fi Codul de bune 
practici la nivelul UE privind 
dezinformarea, pentru a reduce astfel 
practicile de acest gen;

Or. en

Amendamentul 45
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată că distorsionarea 
informației este uneori rezultatul 
existenței unor mijloace de comunicare 
socială dominante, al căror model 
economic este deficitar și se bazează pe 
ajutoare de la stat; consideră că Comisia 
autorizează prea ușor acest tip de 
finanțare publică, fără a verifica dacă 
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aceste mijloace de informare 
subvenționate controlează toate 
informațiile pe care le produc; solicită ca 
mecanismul de supraveghere a atribuirii 
ajutoarelor de stat să fie extins la astfel de 
organisme mediatice și la mijloacele 
publice de comunicare socială.

Or. fr

Amendamentul 46
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază necesitatea de a face 
distincția între „ilegal”, „prejudicios” și 
alte tipuri de conținut; ia act de faptul că 
un anumit tip de conținut, legat, de 
exemplu, de convingerile religioase sau de 
pozițiile politice, ar putea fi considerat 
prejudicios, fără a fi însă ilegal; consideră 
că conținutul de date prejudicioase fără 
caracter ilegal nu ar trebui să fie 
reglementat sau definit în actul legislativ 
privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 47
Jordi Cañas, Dita Charanzová

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. remarcă importanța de a adopta 
mai multe reguli privind publicitatea 
digitală și de a garanta respectarea 
deplină a dispozițiilor RGPD pentru a 
evita modelele agresive de afaceri, 
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manipularea comportamentală și 
practicile discriminatorii, care au efecte 
majore asupra pieței unice și asupra 
drepturilor fundamentale, vieții private și 
securității datelor utilizatorilor; 

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă proliferarea știrilor false 
și a dezinformării cu conținuturi de date 
false sau înșelătoare și a escrocheriilor 
care vizează consumatorii prin 
intermediul unor produse nesigure sau 
contrafăcute; solicită Comisiei să depună 
în continuare eforturi și să exploreze noi 
modalități de combatere a știrilor false, 
garantând totodată exercitarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 49
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiectul de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. reamintește opoziția sa față de 
atribuirea ajutoarelor de stat anumitor 
întreprinderi din sectorul presei, care sunt 
avantajate astfel față de cele care nu 
beneficiază de acest ajutor; subliniază că 
distorsionarea concurenței creată pe piața 
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internă este nejustificată îndeosebi având 
în vedere că numeroasele mijloace 
digitale de comunicare sunt excluse de la 
aceste ajutoare, deși desfășoară o 
activitate similară și au o audiență 
comparabilă, dacă nu superioară;

Or. fr

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază că aplicațiile de 
urmărire trebuie să respecte dreptul la 
viața privată, dar și dispozițiile RGPD;

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare 
către societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că în 
cazul în care căile de atac și procedura de 
contra-notificare au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
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pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau să 
permită reîncărcarea sa de către 
utilizator, cu respectarea condițiilor 
platformei; subliniază că drepturile 
fundamentale ar trebui protejate mai 
eficient prin introducerea mai multor 
raporturi privind transparența și a unui 
mecanism de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor pentru a contribui la 
soluționarea plângerilor utilizatorilor 
afectați; 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

6. solicită introducerea unor garanții 
și cerințe adecvate ale unei proceduri 
juste, inclusiv o supraveghere și verificare 
umane a tuturor plângerilor, precum și 
instrumente de contra-notificare, pentru a 
se asigura că deciziile de eliminare sunt 
corecte și că deținătorii de conținut își pot 
apăra drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare 
numai către societăți private este 
inacceptabilă și creează riscuri atât pentru 
cetățeni, cât și pentru întreprinderi, motiv 
pentru care eliminarea unui conținut ar 
trebui urmată de aplicarea legii.

Or. en

Amendamentul 53
Alexandra Geese
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a le 
permite persoanelor care încarcă un 
conținut să își apere drepturile în mod 
adecvat și în timp util atunci când le este 
notificată o retragere de conținut presupus 
a fi ilegal; subliniază că delegarea 
responsabilității de a limita dreptul la 
libertatea de exprimare a utilizatorilor 
online către societăți private este 
inacceptabilă și creează riscuri atât pentru 
persoane, cât și pentru întreprinderi; 
solicită garantarea unor căi de atac 
eficiente și posibilitatea unui control 
judiciar pentru a se asigura că toate 
părțile dispun de proceduri accesibile, la 
un preț rezonabil, independente și 
eficiente; 

Or. en

Amendamentul 54
Edina Tóth

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 

6. solicită introducerea unor garanții 
adecvate, obligații ale unei proceduri juste 
și instrumente de contra-notificare pentru a 
le permite persoanelor care încarcă un 
conținut să își apere drepturile în mod 
adecvat și în timp util atunci când le este 
notificată o retragere de conținut; 
subliniază că delegarea responsabilității de 
a stabili limite privind libertatea de 
exprimare către societăți private este 
inacceptabilă; consideră că eliminarea 
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două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

unui conținut ar trebui urmată de 
aplicarea legii acolo unde este necesar;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

6. solicită introducerea unor garanții 
adecvate, obligații ale unei proceduri juste 
și instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă; 
consideră că eliminarea unui conținut ar 
trebui urmată de aplicarea legii acolo 
unde este necesar;

Or. en

Amendamentul 56
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite persoanelor care încarcă un 
conținut să își apere poziția în mod adecvat 
și în timp util atunci când le este notificată 
o retragere de conținut; subliniază că 
responsabilitatea furnizorilor de servicii 
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limite privind libertatea de exprimare 
către societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

online de a combate difuzarea de 
conținuturi ilegale ar trebui exercitată 
într-un cadru legislativ clar și cu un 
control judiciar; 

Or. en

Amendamentul 57
Salvatore De Meo

Proiect de aviz
Punctul 6

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare către 
societăți private este inacceptabilă și 
creează riscuri atât pentru cetățeni, cât și 
pentru întreprinderi, niciuna dintre aceste 
două categorii nefiind abilitate să ia astfel 
de decizii.

6. solicită introducerea unor 
instrumente de contra-notificare pentru a 
permite proprietarilor de conținut să își 
apere drepturile în mod adecvat și în timp 
util atunci când le este notificată o 
retragere de conținut; subliniază că 
delegarea responsabilității de a stabili 
limite privind libertatea de exprimare 
numai către societăți private este 
inacceptabilă și creează riscuri atât pentru 
cetățeni, cât și pentru întreprinderi.

Or. en

Amendamentul 58
Dita Charanzová, Jordi Cañas

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că, în trecut, s-a dovedit 
că funcționează facilitarea dezvoltării 
unor noi modele inovatoare de afaceri și 
consolidarea pieței unice digitale prin 
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eliminarea barierelor din calea liberei 
circulații a conținutului digital, niște 
bariere care creează piețe fragmentate la 
nivel național și o cerere de conținut 
ilegal, în special în ceea ce privește 
încălcările drepturilor de proprietate 
intelectuală;

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că introducerea 
serviciilor digitale trebuie făcută în 
același timp cu niște măsuri destinate 
dezvoltării cunoștințelor și competențelor 
cetățenilor și ale micilor întreprinderi în 
materie de digitalizare pentru a garanta 
că toți cetățenii au acces la aceste servicii; 

Or. en

Amendamentul 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

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. observă că noul act legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui, de 
asemenea, să abordeze provocările pe 
care le prezintă algoritmii în ceea ce 
privește asigurarea nediscriminării, a 
transparenței și a explicabilității, precum 
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și a răspunderii; subliniază necesitatea de 
a monitoriza algoritmii și de a evalua 
riscurile asociate, de a utiliza seturi de 
date obiective și de înaltă calitate, precum 
și de a ajuta persoanele să obțină acces la 
diverse conținuturi, opinii, produse și 
servicii de înaltă calitate;

Or. en

Amendamentul 61
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recunoaște că, în timp ce anumite 
tipuri de conținut pot fi identificate cu 
ușurință ca fiind ilegale, în cazul altor 
tipuri este mai greu de luat o decizie, 
deoarece este necesară o contextualizare; 
avertizează în legătură cu faptul că 
anumite instrumente automatizate nu 
sunt suficient de sofisticate pentru a lua 
în considerare contextualizarea, ceea ce 
ar putea duce la limitări inutile ale 
libertății de exprimare;

Or. fr

Amendamentul 62
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită introducerea unor cerințe 
în materie de transparență și 
responsabilitate în procesele decizionale 
pentru identificarea conținuturilor pentru 
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furnizorii de găzduire a conținuturilor și 
furnizorii de instrumente de recunoaștere 
automată a conținuturilor, inclusiv 
documentația publică măcar a existenței 
și funcționării tehnologiilor de 
recunoaștere a conținuturilor; cerințele în 
materie de transparență pentru furnizorii 
de găzduire a conținuturilor ar trebui să 
includă numărul total de notificări 
primite, motivele pentru stabilirea 
legalității conținutului sau modul în care 
încalcă condițiile platformei, intervalul 
concret de timp pentru notificarea 
persoanei care încarcă un conținut, 
numărul de reclamații primite și felul în 
care au fost soluționate, precum și 
numărul de retrageri eronate; 

Or. en

Amendamentul 63
Martin Schirdewan

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. consideră că practicile precum 
crearea de profiluri afectează profund 
drepturile și libertățile cetățenilor; 
recunoaște că Regulamentul general 
privind protecția datelor nu protejează în 
mod adecvat consumatorii împotriva 
creării de profiluri și a deciziilor 
automatizate nejustificate; este de părere, 
prin urmare, că pentru a asigura protecția 
adecvată a consumatorilor, datele cu 
caracter personal ar trebui utilizate numai 
atunci când este necesar pentru a furniza 
serviciul solicitat;

Or. en

Amendamentul 64
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Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. reamintește că mecanismul actual 
de notificare și de retragere nu previne 
reîncărcarea conținutului ilegal care a 
fost retras anterior; subliniază amploarea 
serviciilor și a conținuturilor disponibile 
online în prezent; solicită, prin urmare, 
consolidarea cadrului legal care prevede 
un mecanism de notificare și de 
împiedicare permanentă a încărcării cu 
scopul de a se asigura că furnizorii de 
servicii online iau măsuri eficace care să 
garanteze că un conținut ilegal care a fost 
eliminat în mod îndreptățit din serviciile 
lor în urma unei notificări nu mai este 
reîncărcat;

Or. en

Amendamentul 65
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 6 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. recomandă ca pachetul legislativ 
privind serviciile digitale să introducă 
standarde și proceduri armonizate pentru 
a combate conținuturile ilegale online, 
aplicabile moderării conținuturilor de 
către platformele de găzduire a 
conținuturilor - pe baza mecanismelor de 
notificare și de acțiune - și supravegherii 
conținuturilor de către oricare autoritate 
națională, care să ofere suficiente 
garanții împotriva măsurilor restrictive 
abuzive, inclusiv un control real efectuat 
de un organ jurisdicțional sau alt 
organism competent independent; și 
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consideră că astfel de standarde ar trebui 
să diferențieze și să stabilească abordări 
diferite în funcție de interesele protejate 
care ar putea fi afectate de conținutul 
presupus ilegal. 

Or. en

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

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. observă că lipsa de acces la 
serviciile digitale pentru anumite categorii 
de cetățeni ar duce la excluderea și la 
încălcarea drepturilor de acces egal la 
piață și la informații;

Or. en

Amendamentul 67
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită impunerea unor obligații 
de transparență pentru sistemele de 
recomandări ale furnizorilor de găzduire 
a conținuturilor, care ar trebui să adopte 
forma unui acces în timp real, de nivel 
ridicat, anonim la date prin intermediul 
unor API publice și ar trebui să includă 
documentația publică a realizărilor 
recomandării și a audienței lor, a 
deciziilor de clasificare specifică a 
conținuturilor și a altor intervenții ale 
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platformei, precum și a structurilor 
organizatorice care controlează astfel de 
sisteme;

Or. en

Amendamentul 68
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. subliniază că accesul la serviciile 
unei rețele digitale ar trebui să permită, în 
situație de egalitate privind condițiile de 
abonare, un acces identic și nediferențiat 
la întreaga rețea; invită, prin urmare, să 
se interzică practicile de limitare a 
publicațiilor și a profilurilor în funcție de 
caracteristici, opinii sau interese ale 
utilizatorilor, precum și practicile de 
ascundere sau de interzicere furtivă 
atunci când ele nu sunt rezultatul unui 
comportament incorect al unui utilizator 
care poate fi identificat în mod clar.

Or. fr

Amendamentul 69
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 6 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. observă că interferența cu 
libertatea de exprimare trebuie prevăzută 
de lege și, prin urmare, insistă ca pachetul 
legislativ privind serviciile digitale să nu 
permită în niciun mod ca autoritățile să 
solicite eliminarea conținuturilor legale 
pe motiv că sunt „prejudicioase” sau 
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„false”. 

Or. en

Amendamentul 70
Clara Ponsatí Obiols

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. consideră că organismul UE 
însărcinat cu controlul aplicării 
standardelor și a procedurilor de 
combatere a conținuturilor ilegale online 
ar trebui să monitorizeze și să controleze 
atât moderarea conținuturilor de către 
platformele de găzduire a conținuturilor, 
cât și supravegherea conținuturilor de 
către autoritățile naționale.

Or. en

Amendamentul 71
Virginie Joron, Jean-Lin Lacapelle

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. subliniază dreptul la educație și la 
identitate culturală, precum și necesitatea 
unei prezentări sincere a conținuturilor 
publicate online, în special în ceea ce 
privește clasificarea operelor de ficțiune 
în produse „recreative” sau „istorice”. .

Or. fr

Amendamentul 72
Alexandra Geese
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în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită introducerea unei obligații 
de evaluare a riscurilor pentru 
instrumentele de identificare automată a 
conținuturilor utilizate de către furnizorii 
de găzduire a conținuturilor, care ar 
trebui să funcționeze în regim de 
coreglementare și ar trebui realizată la 
intervale de timp regulate prevăzute de 
lege;

Or. en

Amendamentul 73
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6d. solicită crearea unui organism al 
UE care să monitorizeze și să asigure 
respectarea dispozițiilor viitoarelor 
reglementări, inclusiv examinarea 
rapoartelor de transparență și efectuarea 
verificărilor algoritmilor prevăzuți și 
utilizați de furnizorii de găzduire a 
conținuturilor pentru sistemele de 
identificare și de recomandare a 
conținuturilor;

Or. en

Amendamentul 74
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Proiect de aviz
Punctul 6 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6e. solicită crearea unor consilii ale 
platformelor de comunicare socială care 
să fie în regim de coreglementare, 
reprezentative din punct de vedere social 
și diversificate, în special echilibrate din 
perspectiva genului, ca mecanism 
multipartit, care să asigure un forum 
deschis, transparent, responsabil și 
participativ în care să se abordeze 
principiile de moderare a conținuturilor;

Or. en

Amendamentul 75
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6f. solicită statelor membre să 
stabilească organe independente de 
soluționare a litigiilor, însărcinate cu 
soluționarea litigiilor dintre persoanele 
care încarcă conținut, notificatori și 
furnizorii de găzduire a conținuturilor; 

Or. en

Amendamentul 76
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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6g. solicită Comisiei să includă 
principiul „libertății de exprimare din 
stadiul de proiectare” în conformitate cu 
care, furnizorul de găzduire a 
conținuturilor să aplice, atât în stadiul de 
proiectare a serviciului, cât și în 
momentul furnizării serviciului în sine, 
măsuri tehnice și organizatorice adecvate 
într-un mod eficient și să integreze 
garanțiile necesare în furnizarea 
serviciului cu scopul de a respecta 
cerințele oricărei reglementări viitoare și 
de a proteja drepturile consumatorilor; 

Or. en

Amendamentul 77
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6h. solicită Comisiei să introducă 
standarde minime pentru normele interne, 
precum termene și condiții sau orientări 
comunitare, ale furnizorilor de găzduire a 
conținuturilor și ale furnizorilor de 
instrumente de moderare a conținuturilor 
cu scopul de a garanta drepturile 
fundamentale, în special în ceea ce 
privește transparența, accesibilitatea, 
corectitudinea, previzibilitatea și o 
aplicare nediscriminatorie; 

Or. en

Amendamentul 78
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 i (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

6i. reamintește că crearea de 
profiluri, împreună cu publicitatea 
specifică, nu duce numai la slăbirea 
cadrului democratic, ci și la un avantaj 
concurențial neloial pentru actorii privați 
dominanți care colectează volume enorme 
de date și, prin urmare, solicită Comisiei 
să limiteze publicitatea specifică pentru a 
crea condiții de concurență echitabile 
pentru IMM-uri; 

Or. en

Amendamentul 79
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Proiect de aviz
Punctul 6 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

6j. reamintește că alegerea 
instrumentelor algoritmice pentru 
sistemele de recomandare duce la apariția 
unor preocupări legate de responsabilitate 
și transparență; subliniază, prin urmare, 
necesitatea de a garanta dreptul 
utilizatorilor de a renunța la serviciile 
recomandate și personalizate;

Or. en


