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Amendamentul 599
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

IV. OBLIGAȚII PRIVIND 
DILIGENȚA NECESARĂ

IV. OBLIGAȚII ÎN MATERIE DE 
TRANSPARENȚĂ ȘI DE INFORMARE

Or. en

Amendamentul 600
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare cu 
privire la diligența necesară; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări 
sau noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea 
secundară prevăzută la articolele 12, 13 și 
14 din Directiva privind comerțul 
electronic și ar trebui să acopere 
următoarele aspecte:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare privind 
diligența necesară, inclusiv cu privire la 
transparență și informare; aceste obligații 
ar trebui să acopere următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 601
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – teza introductivă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare cu 
privire la diligența necesară; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări sau 
noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea secundară 
prevăzută la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui să acopere următoarele aspecte:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare și 
echilibrate în materie de transparență și de 
informare cu privire la diligența necesară; 
aceste obligații nu ar trebui să creeze 
derogări sau noi scutiri de la regimul actual 
al răspunderii și de la răspunderea 
secundară prevăzută la articolele 12, 13 și 
14 din Directiva privind comerțul 
electronic și ar trebui să acopere 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 602
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări sau 
noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea secundară 
prevăzută la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui să acopere următoarele aspecte:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare privind 
diligența necesară, inclusiv privind 
transparența și informarea; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări sau 
noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea secundară 
prevăzută la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui să acopere următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 603
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – teza introductivă
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare cu 
privire la diligența necesară; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări sau 
noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea 
secundară prevăzută la articolele 12, 13 și 
14 din Directiva privind comerțul 
electronic și ar trebui să acopere 
următoarele aspecte:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă mai degrabă obligații 
clare în materie de transparență și de 
informare cu privire la diligența necesară 
decât o obligație generală de diligență; 
aceste obligații nu ar trebui să creeze 
derogări sau noi scutiri de la regimul actual 
al răspunderii prevăzut la articolele 12, 13 
și 14 din Directiva privind comerțul 
electronic și ar trebui să acopere 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 604
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare cu 
privire la diligența necesară; aceste 
obligații nu ar trebui să creeze derogări sau 
noi scutiri de la regimul actual al 
răspunderii și de la răspunderea secundară 
prevăzută la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui să acopere următoarele aspecte:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să introducă obligații clare în 
materie de transparență și de informare; 
aceste obligații nu ar trebui să creeze 
derogări sau noi scutiri de la regimul actual 
al răspunderii și de la răspunderea 
secundară prevăzută la articolele 12, 13 și 
14 din Directiva privind comerțul 
electronic și ar trebui să acopere 
următoarele aspecte:

Or. en

Amendamentul 605
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de 
înregistrare al societății sau oricare alte 
mijloace echivalente de identificare, 
inclusiv, dacă este necesar, verificarea 
identității beneficiarului real final; aceste 
informații ar trebui să fie exacte și 
actualizate, iar prestatorilor de servicii nu 
ar trebui să li se permită să furnizeze 
servicii atunci când identitatea clientului 
lor activitate este falsă, înșelătoare sau nu 
este valabilă;

eliminat

Or. en

Amendamentul 606
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolele 5 și 6 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei” în cazul în care furnizorii de 
servicii de intermediere online utilizează 
un serviciu al societății informaționale ca 
mijloc de vânzare sau de comunicare cu 
consumatorii; în cazul comercianților sau 
al altor furnizori de pe piețe și al agenților 
de publicitate, al brokerilor sau al altor 
furnizori de servicii de comunicare 
comercială, furnizorii de servicii ar trebui 
să colecteze informații cu privire la 
identitatea partenerilor lor comerciali, 
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falsă, înșelătoare sau nu este valabilă; inclusiv numărul de înregistrare al 
societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare; aceste 
informații ar trebui să fie exacte și 
actualizate, iar prestatorilor de servicii nu 
ar trebui să li se permită să furnizeze 
servicii atunci când informațiile sunt 
incomplete sau atunci când prestatorii au 
fost informați de către autoritățile 
competente cu privire la faptul că 
identitatea clientului lor comercial este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. en

Amendamentul 607
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de 
înregistrare al societății sau oricare alte 
mijloace echivalente de identificare, 
inclusiv, dacă este necesar, verificarea 
identității beneficiarului real final; aceste 
informații ar trebui să fie exacte și 
actualizate, iar prestatorilor de servicii nu 
ar trebui să li se permită să furnizeze 
servicii atunci când identitatea clientului 
lor activitate este falsă, înșelătoare sau nu 
este valabilă;

- ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali obținând informații suficiente 
astfel încât să îi poată trage la răspundere 
pentru încălcarea legislației aplicabile în 
materie de protecția consumatorului. 
Aceste informații ar trebui să fie exacte, iar 
prestatorii de servicii ar trebui să efectueze 
controale periodice prin sondaj pentru a 
identifica datele incorecte;

Or. sv

Amendamentul 608
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

- ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice în mod regulat identitatea 
partenerilor lor comerciali, inclusiv 
numărul de înregistrare al societății sau 
oricare alte mijloace echivalente de 
identificare, inclusiv, dacă este necesar, 
verificarea identității beneficiarului real 
final, a adresei poștale și a celor mai 
recente date de contact; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. es

Amendamentul 609
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei” pentru utilizatorii comerciali de 
piețe online; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
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prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
sunt informați cu privire la faptul că 
identitatea clientului lor comercial este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. en

Amendamentul 610
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei” limitat la relațiile comerciale 
directe ale furnizorului de servicii de 
găzduire; furnizorii de servicii de găzduire 
ar trebui să verifice identitatea partenerilor 
lor comerciali, inclusiv numărul de 
înregistrare al societății sau oricare alte 
mijloace echivalente de identificare, 
inclusiv verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor comercial este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. en

Amendamentul 611
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea clientului lor comercial sau a 
persoanelor care vând pe platforme online 
este falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. en

Amendamentul 612
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei”; furnizorii de servicii ar trebui 
să verifice identitatea partenerilor lor 
comerciali, inclusiv numărul de înregistrare 
al societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
permită să furnizeze servicii atunci când 

– ar trebui consolidate cerințele de 
informare prevăzute la articolul 5 din 
Directiva privind comerțul electronic și ar 
trebui introdus principiul „cunoașterea 
clientelei” pentru utilizatorii comerciali; 
furnizorii de servicii ar trebui să verifice 
identitatea utilizatorilor comerciali, 
inclusiv numărul de înregistrare al 
societății sau oricare alte mijloace 
echivalente de identificare, inclusiv, dacă 
este necesar, verificarea identității 
beneficiarului real final; aceste informații 
ar trebui să fie exacte și actualizate, iar 
prestatorilor de servicii nu ar trebui să li se 
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identitatea clientului lor activitate este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

permită să furnizeze servicii atunci când 
identitatea utilizatorului lor comercial este 
falsă, înșelătoare sau nu este valabilă;

Or. en

Amendamentul 613
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ar trebui ca, pe lângă cunoașterea 
identității comerciale a entităților 
comerciale în cauză, să se aibă în vedere 
desemnarea unei persoane fizice 
responsabile pentru aceste entități, ca 
„punct de contact” pentru formularea 
reclamațiilor sau a căilor de atac, ale 
cărei date de contact să fie accesibile în 
cazul inițierii unei proceduri judiciare, 
pentru ca falimentele sau dizolvările 
frauduloase organizate de societăți ad-hoc 
care se fac vinovate de escrocherii online 
să nu producă efecte;

Or. fr

Amendamentul 614
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; noile 
cerințe generale de informare ar trebui să 

- măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; 
acest drept, recunoscut și aplicat foarte 
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revizuiască și să consolideze articolele 5 și 
10 din Directiva privind comerțul 
electronic, pentru a alinia aceste măsuri la 
cerințele de informare stabilite în legislația 
adoptată recent, în special Directiva 
privind clauzele contractuale abuzive5, 
Directiva privind drepturile consumatorilor 
și Regulamentul privind platforma în 
materie de afaceri.

inegal în legislația statelor membre, ar 
trebui să facă obiectul unor orientări care 
să vizeze recunoașterea efectivă a 
acestuia; noile cerințe generale de 
informare ar trebui să revizuiască și să 
consolideze articolele 5 și 10 din Directiva 
privind comerțul electronic, pentru a alinia 
aceste măsuri la cerințele de informare 
stabilite în legislația adoptată recent, în 
special Directiva privind clauzele 
contractuale abuzive5, Directiva privind 
drepturile consumatorilor și Regulamentul 
privind platforma în materie de afaceri.

__________________ __________________
5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

Or. fr

Amendamentul 615
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; noile 

- măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor contractuale dintre 
întreprinderi și nu ar trebui să aducă 
atingere drepturilor utilizatorilor în virtutea 
RGPD, precum și dreptului la anonimat pe 
internet sau la utilizarea acestuia fără a fi 
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cerințe generale de informare ar trebui să 
revizuiască și să consolideze articolele 5 și 
10 din Directiva privind comerțul 
electronic, pentru a alinia aceste măsuri la 
cerințele de informare stabilite în legislația 
adoptată recent, în special Directiva 
privind clauzele contractuale abuzive5, 
Directiva privind drepturile consumatorilor 
și Regulamentul privind platforma în 
materie de afaceri.

identificat; noile cerințe generale de 
informare ar trebui să revizuiască și să 
consolideze articolele 5 și 10 din Directiva 
privind comerțul electronic, pentru a alinia 
aceste măsuri la cerințele de informare 
stabilite în legislația adoptată recent, în 
special Directiva privind clauzele 
contractuale abuzive5, Directiva privind 
drepturile consumatorilor și Regulamentul 
privind platforma în materie de afaceri.

__________________ __________________
5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

Or. sv

Amendamentul 616
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; 
noile cerințe generale de informare ar 
trebui să revizuiască și să consolideze 

– măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, nici 
dreptului la anonimat pe internet sau 
dreptului de a rămâne un utilizator 
neidentificat; noile cerințe generale de 
informare ar trebui să revizuiască și să 
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articolele 5 și 10 din Directiva privind 
comerțul electronic, pentru a alinia aceste 
măsuri la cerințele de informare stabilite în 
legislația adoptată recent, în special 
Directiva privind clauzele contractuale 
abuzive5, Directiva privind drepturile 
consumatorilor și Regulamentul privind 
platforma în materie de afaceri.

consolideze articolele 5, 6 și 10 din 
Directiva privind comerțul electronic, 
pentru a alinia aceste măsuri la cerințele de 
informare stabilite în legislația adoptată 
recent, în special Directiva privind clauzele 
contractuale abuzive5, Directiva privind 
drepturile consumatorilor și Regulamentul 
privind platforma în materie de afaceri.

__________________ __________________
5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

Or. en

Amendamentul 617
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; 
noile cerințe generale de informare ar 
trebui să revizuiască și să consolideze 
articolele 5 și 10 din Directiva privind 

– această măsură ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
persoanelor vizate în virtutea RGPD, nici 
dreptului la anonimatul consumatorului 
sau dreptului de a rămâne un utilizator 
neidentificat; noile cerințe generale de 
informare ar trebui să consolideze 
articolele 5 și 10 din Directiva privind 
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comerțul electronic, pentru a alinia aceste 
măsuri la cerințele de informare stabilite în 
legislația adoptată recent, în special 
Directiva privind clauzele contractuale 
abuzive5, Directiva privind drepturile 
consumatorilor și Regulamentul privind 
platforma în materie de afaceri.

comerțul electronic, pentru a completa 
aceste măsuri cu cerințele de informare 
stabilite în legislația adoptată recent, în 
special Directiva privind clauzele 
contractuale abuzive5, Directiva privind 
drepturile consumatorilor și Regulamentul 
privind platforma în materie de afaceri.

__________________ __________________
5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

Or. en

Amendamentul 618
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, precum și 
dreptului la anonimat pe internet sau la 
utilizarea acestuia fără a fi identificat; 
noile cerințe generale de informare ar 
trebui să revizuiască și să consolideze 
articolele 5 și 10 din Directiva privind 
comerțul electronic, pentru a alinia aceste 
măsuri la cerințele de informare stabilite în 

– măsura respectivă ar trebui să se 
aplice numai relațiilor dintre întreprinderi 
și nu ar trebui să aducă atingere drepturilor 
utilizatorilor în virtutea RGPD, nici 
posibilității de a beneficia de anonimat pe 
internet; noile cerințe generale de 
informare ar trebui să revizuiască și să 
consolideze articolele 5 și 10 din Directiva 
privind comerțul electronic, pentru a alinia 
aceste măsuri la cerințele de informare 
stabilite în legislația adoptată recent, în 
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legislația adoptată recent, în special 
Directiva privind clauzele contractuale 
abuzive5, Directiva privind drepturile 
consumatorilor și Regulamentul privind 
platforma în materie de afaceri.

special Directiva privind clauzele 
contractuale abuzive5, Directiva privind 
drepturile consumatorilor și Regulamentul 
privind platforma în materie de afaceri.

__________________ __________________
5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

5 Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 
aprilie 1993 privind clauzele abuzive în 
contractele încheiate cu consumatorii, 
modificată cel mai recent de Directiva 
(UE) 2019/2161 a Parlamentului European 
și a Consiliului din 27 noiembrie 2019 de 
modificare a Directivei 93/13/CEE a 
Consiliului și a Directivelor 98/6/CE, 
2005/29/CE și 2011/83/UE ale 
Parlamentului European și ale Consiliului 
în ceea ce privește o mai bună asigurare a 
respectării normelor Uniunii în materie de 
protecție a consumatorilor și modernizarea 
acestor norme (JO L 328, 18.12.2019, p. 
7).

Or. en

Amendamentul 619
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Comisia ar trebui să analizeze 
posibilitatea introducerii unor măsuri 
menite să soluționeze problema 
profilurilor false de utilizatori și furnizori 
de servicii. Furnizorii și utilizatorii de 
servicii ale societății informaționale ar 
trebui să poată fi identificați de către 
autorități, dacă este necesar; acest lucru 
s-ar putea întâmpla în cazul în care 
aceștia comit o activitate ilegală online. 
Comisia ar trebui să prezinte măsuri care 
să permită autorităților judiciare să îi 
identifice și să îi rețină foarte rapid pe 
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acei utilizatori care desfășoară activități 
ilegale (pentru a proteja atât utilizatorii, 
cât și platformele), menținând totodată 
drepturile fiecărui utilizator la protecția 
datelor. Crearea unei identități digitale ar 
putea fi o soluție la această provocare.

Or. en

Amendamentul 620
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor 
Rónai, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ar trebui în continuare 
modernizate dispozițiile articolului 5 din 
Directiva privind comerțul electronic, prin 
obligarea comercianților să pună la 
dispoziția consumatorilor mijloace de 
comunicare directe și eficiente, cum ar fi 
formularele de contact electronice, roboții 
de chat, mesageria instantanee sau apelul 
telefonic, cu condiția ca informațiile 
legate de aceste mijloace de comunicare 
să fie accesibile consumatorilor într-o 
manieră clară și inteligibilă.

Or. en

Amendamentul 621
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- cerințele de informare menționate 
la articolul 5 și la articolul 10 din 
Directiva privind comerțul electronic ar 
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trebui să includă principiul raportării 
juridice și fiscale veridice a activităților 
comerciale, inclusiv ale celor pasive (în 
special raportarea veniturilor obținute din 
anunțurile publicitare), desfășurate în 
mod efectiv pe teritoriul unui stat membru 
al Uniunii.

Or. fr

Amendamentul 622
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Legea privind serviciile digitale ar trebui 
să le impună furnizorilor de servicii să 
adopte condiții contractuale echitabile și 
transparente și condiții generale care să 
respecte cel puțin următoarele cerințe:

Fără a aduce atingere Directivei privind 
drepturile consumatorilor și Directivei 
privind practicile comerciale neloiale, 
Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să stabilească standarde minime 
pentru condițiile contractuale și condițiile 
generale utilizate de furnizorii de servicii 
și ar trebui să impună ca acestea să fie 
echitabile, accesibile, previzibile, 
nediscriminatorii și transparente și să 
respecte cel puțin următoarele cerințe:

Or. en

Amendamentul 623
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Legea privind serviciile digitale ar trebui 
să le impună furnizorilor de servicii să 
adopte condiții contractuale echitabile și 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le impună furnizorilor de servicii 
să adopte condiții contractuale echitabile și 
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transparente și condiții generale care să 
respecte cel puțin următoarele cerințe:

transparente și condiții generale care să 
combine cerințele existente cu cele noi:

Or. en

Amendamentul 624
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă în mod expres în 
clauzele contractuale și în condițiile 
generale că furnizorii de servicii nu vor 
stoca conținut ilegal;

– să prevadă în mod expres în 
clauzele contractuale și în condițiile 
generale că încărcarea de conținut ilegal 
atrage după sine consecințele depline ale 
legislației aplicabile.

Or. en

Amendamentul 625
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă în mod expres în 
clauzele contractuale și în condițiile 
generale că furnizorii de servicii nu vor 
stoca conținut ilegal;

– să prevadă în mod expres în 
clauzele contractuale și în condițiile 
generale că furnizorii de servicii nu vor 
stoca cu bună știință conținut ilegal;

Or. en

Amendamentul 626
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să menționeze explicit în clauzele 
contractuale și condițiile generale ceea ce 
trebuie să se înțeleagă prin conținut ilegal 
în conformitate cu legislația Uniunii sau 
cu cea națională aplicabilă serviciilor 
furnizate;

eliminat

Or. en

Amendamentul 627
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să menționeze explicit în clauzele 
contractuale și condițiile generale ceea ce 
trebuie să se înțeleagă prin conținut ilegal 
în conformitate cu legislația Uniunii sau cu 
cea națională aplicabilă serviciilor 
furnizate;

- să menționeze explicit în clauzele 
contractuale și condițiile generale ceea ce 
trebuie să se înțeleagă prin conținut ilegal 
în conformitate cu legislația Uniunii sau cu 
cea națională aplicabilă serviciilor 
furnizate, explicând în mod clar politicile 
referitoare la aceste conținuturi, inclusiv 
politica privind infractorii recidiviști și 
suspendarea conturilor;

Or. es

Amendamentul 628
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să menționeze explicit în clauzele 
contractuale și condițiile generale ceea ce 
trebuie să se înțeleagă prin conținut ilegal 

– să menționeze explicit în clauzele 
contractuale și condițiile generale ceea ce 
trebuie să se înțeleagă prin conținut ilegal 
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în conformitate cu legislația Uniunii sau cu 
cea națională aplicabilă serviciilor 
furnizate;

în conformitate cu legislația Uniunii sau cu 
cea națională;

Or. en

Amendamentul 629
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale 
respectă standardele referitoare la 
drepturile fundamentale; 

Or. en

Amendamentul 630
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să definească clauze contractuale 
clare și lipsite de ambiguitate într-un 
limbaj simplu și inteligibil;

eliminat

Or. en

Amendamentul 631
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale 
respectă aceste cerințe și toate cerințele în 
materie de informare prevăzute de 
legislația Uniunii, inclusiv de Directiva 
privind clauzele contractuale abuzive, de 
Directiva privind drepturile 
consumatorilor și de RGPD;

eliminat

Or. en

Amendamentul 632
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale respectă 
aceste cerințe și toate cerințele în materie 
de informare prevăzute de legislația 
Uniunii, inclusiv de Directiva privind 
clauzele contractuale abuzive, de Directiva 
privind drepturile consumatorilor și de 
RGPD;

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale respectă 
aceste cerințe și toate cerințele în materie 
de informare prevăzute de legislația 
Uniunii, inclusiv de Directiva privind 
clauzele contractuale abuzive, de Directiva 
privind practicile comerciale neloiale, de 
Directiva privind drepturile consumatorilor 
și de RGPD;

Or. en

Amendamentul 633
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale respectă 
aceste cerințe și toate cerințele în materie 
de informare prevăzute de legislația 
Uniunii, inclusiv de Directiva privind 
clauzele contractuale abuzive, de Directiva 
privind drepturile consumatorilor și de 
RGPD;

– să se asigure că clauzele 
contractuale și condițiile generale respectă 
legislația Uniunii, inclusiv toate cerințele 
relevante în materie de informare, inclusiv 
cele prevăzute de Directiva privind 
clauzele contractuale abuzive, de Directiva 
privind drepturile consumatorilor și de 
RGPD;

Or. en

Amendamentul 634
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că procesul de 
anulare se desfășoară într-un mod la fel 
de lipsit de eforturi ca procesul de 
înregistrare (fără „tipare întunecate” sau 
alte moduri de influențare a deciziei 
consumatorului);

Or. en

Amendamentul 635
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale parametrii exacți ai 
sistemelor lor de IA și modul în care 
aceștia pot influența alegerea sau 
comportamentul utilizatorilor lor, precum 

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale datele de intrare exacte 
și datele de ieșire vizate ale sistemelor lor 
de IA.
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și motivele de utilizare și importanța 
acestor parametri, în comparație cu alți 
parametri.

Or. en

Amendamentul 636
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale parametrii exacți ai 
sistemelor lor de IA și modul în care 
aceștia pot influența alegerea sau 
comportamentul utilizatorilor lor, precum 
și motivele de utilizare și importanța 
acestor parametri, în comparație cu alți 
parametri.

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale principalii parametri 
care determină ierarhizarea, precum și 
motivele de utilizare și importanța acestor 
parametri, în comparație cu alți parametri.

Or. en

Amendamentul 637
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale parametrii exacți ai 
sistemelor lor de IA și modul în care 
aceștia pot influența alegerea sau 
comportamentul utilizatorilor lor, precum 
și motivele de utilizare și importanța 
acestor parametri, în comparație cu alți 
parametri.

– să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale principalii parametri 
care determină ierarhizarea conținutului, 
precum și motivele de utilizare și 
importanța acestor parametri, în comparație 
cu alți parametri.
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Or. en

Amendamentul 638
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale parametrii exacți ai 
sistemelor lor de IA și modul în care 
aceștia pot influența alegerea sau 
comportamentul utilizatorilor lor, precum 
și motivele de utilizare și importanța 
acestor parametri, în comparație cu alți 
parametri.

- să specifice în mod clar și 
neechivoc în clauzele contractuale și în 
condițiile generale parametrii principali 
care determină ierarhizarea și motivele 
care stau la baza importanței relative a 
acestor parametri principali, comparativ 
cu alți parametri, în conformitate cu 
Regulamentul privind platformele și 
întreprinderile.

Or. sv

Amendamentul 639
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să înceapă toate acordurile privind 
clauzele și condițiile și toate acordurile de 
licență ale utilizatorului final cu o situație 
rezumativă bazată pe un cadru și un 
model de document, care urmează a fi 
elaborate de Comisie.

Or. en

Amendamentul 640
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să informeze utilizatorii ori de câte 
ori își modifică condițiile de furnizare a 
serviciilor sau standardele comunității și 
să ofere explicații semnificative cu privire 
la orice modificare substanțială a 
condițiilor de furnizare a serviciilor.

Or. en

Amendamentul 641
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. Cerințe în materie de transparență 
privind comunicarea comercială

3. Cerințe privind comunicarea 
comercială

Or. en

Amendamentul 642
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– pe baza articolul 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 

– pe baza articolului 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile semnificative 
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transparență în publicitate, ghidarea pe 
cale digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial; reclamele plătite sau plasarea 
plătită într-o ierarhizare a rezultatelor 
căutării ar trebui să fie identificate în mod 
clar, concis și inteligibil;

referitoare la transparență și răspundere în 
publicitatea online, ghidarea pe cale 
digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial; aceste măsuri ar trebui:

– să ofere consumatorilor opțiunea de a 
nu fi urmăriți sau de a nu face obiectul 
publicității orientate cu maximă precizie 
și o opțiune de participare pentru 
utilizarea datelor comportamentale în 
scopuri publicitare, precum și o opțiune 
de participare pentru publicitatea politică 
și anunțurile publicitare;
– să ofere consumatorilor acces la 
profilurile lor dinamice de marketing, 
astfel încât aceștia să fie informați dacă și 
în ce scopuri sunt urmăriți și dacă 
informațiile pe care le primesc sunt în 
scopuri publicitare;
– să garanteze dreptul consumatorilor de 
a contesta orice decizie care le 
subminează interesele, inclusiv prin 
mecanisme de recurs colectiv;
– să asigure faptul că reclamele plătite sau 
plasarea plătită într-o ierarhizare a 
rezultatelor căutării sunt identificate în 
mod clar, concis și inteligibil;

– să specifice motivele pentru care 
furnizorii de servicii și comercianții nu 
pot exercita practici discriminatorii și să 
ofere îndrumări cu privire la practicile 
considerate ca fiind publicitate agresivă, 
încurajând totodată tehnologiile bazate pe 
inteligență artificială favorabile 
consumatorilor;
– să asigure acces la datele privind 
furnizarea publicității în formate 
adecvate, pentru a verifica expunerea 
agenților de publicitate, performanța 
publicității plătite în raport cu cea a 
publicității neplătite și respectarea 
cerințelor minime privind diversificarea.

Or. en
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Amendamentul 643
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– pe baza articolul 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
transparență în publicitate, ghidarea pe cale 
digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial; reclamele plătite sau plasarea 
plătită într-o ierarhizare a rezultatelor 
căutării ar trebui să fie identificate în mod 
clar, concis și inteligibil;

– pe baza articolului 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
transparență în publicitate, ghidarea pe cale 
digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial; reclamele plătite sau plasarea 
plătită într-o ierarhizare a rezultatelor 
căutării ar trebui să fie identificate în mod 
clar, concis și inteligibil, în conformitate 
cu Directiva (UE) 2019/2161;

Or. en

Amendamentul 644
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– pe baza articolul 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
transparență în publicitate, ghidarea pe cale 
digitală a opțiunilor și tratamentul 
preferențial; reclamele plătite sau plasarea 
plătită într-o ierarhizare a rezultatelor 
căutării ar trebui să fie identificate în mod 
clar, concis și inteligibil;

– pe baza articolului 6 din Directiva 
privind comerțul electronic, noile măsuri ar 
trebui să creeze un nou cadru pentru 
relațiile dintre platforme și consumatori în 
ceea ce privește dispozițiile referitoare la 
transparență în publicitate, informarea, 
ghidarea pe cale digitală a opțiunilor și 
tratamentul preferențial; reclamele plătite 
sau plasarea plătită într-o ierarhizare a 
rezultatelor căutării ar trebui să fie 
identificate în mod clar, concis și 
inteligibil;
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Or. en

Amendamentul 645
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu;

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu; aceste cerințe în materie de 
transparență ar trebui, de asemenea, să 
capaciteze agenții de publicitate în 
legătură cu serviciile de publicitate, 
atunci când vine vorba de locul și ora 
plasării anunțurilor publicitare; sunt 
necesare mai multe eforturi pentru a 
garanta că nu se pot finanța activități 
ilegale prin intermediul serviciilor de 
publicitate;

Or. en

Amendamentul 646
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu;

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu; industria publicității online, 
care plasează reclame pe site-uri web, ar 
trebui să fie responsabilă pentru stabilirea 
rapidă a statutului juridic (modificarea 
interdicției privind materialele publicitare 
incriminate);

Or. en

Amendamentul 647
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu;

– Dacă sunt fezabile din punct de 
vedere tehnic, proporționale și își 
dovedesc valoarea adăugată, cerințele în 
materie de transparență ar putea include 
obligația de a face publice identitatea celor 
care plătesc pentru publicitate, inclusiv a 
celor care efectuează plăți directe și 
indirecte, sau oricare alte contribuții 
primite de către furnizorii de servicii; 
aceste cerințe ar trebui să se aplice și 
platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
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exemplu;

Or. en

Amendamentul 648
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor, chiar dacă acestea sunt 
stabilite în țări terțe; consumatorii și 
autoritățile publice ar trebui să poată 
identifica cine ar trebui tras la răspundere 
în cazul publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu;

– Cerințele în materie de transparență 
ar trebui să includă obligația de a face 
publice identitatea celor care plătesc pentru 
publicitate, inclusiv a celor care efectuează 
plăți directe și indirecte, sau oricare alte 
contribuții primite de către furnizorii de 
servicii; aceste cerințe ar trebui să se aplice 
și platformelor; consumatorii și autoritățile 
publice ar trebui să poată identifica cine ar 
trebui tras la răspundere în cazul 
publicității false sau înșelătoare, de 
exemplu;

Or. en

Amendamentul 649
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de 
transparență ar trebui să se aplice și 
reclamelor direcționate; trebuie clarificate 
criteriile de creare a profilurilor 
grupurilor vizate și de optimizare a 
campaniilor de publicitate pentru a 
verifica orice formă de abuz. utilizatorii ar 
trebui să fie informați și să își fi exprimat 



PE652.305v01-00 32/159 AM\1205187RO.docx

RO

în prealabil consimțământul pentru a 
primi reclame direcționate;

Or. en

Amendamentul 650
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Cerințele în materie de 
transparență ar trebui să includă o 
obligație pentru platformele online de a 
informa consumatorii de îndată ce un 
produs pe care aceștia l-au cumpărat a 
fost eliminat de pe platformă în urma 
notificării privind nerespectarea de către 
acesta a normelor UE privind siguranța 
produselor și protecția consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 651
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters, Andreas 
Schwab, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– În scopul protejării interesului 
public, ar trebui introduse cerințe 
specifice în ceea ce privește publicitatea 
comportamentală, inclusiv publicitatea 
orientată cu maximă precizie 
(„microtargeting”); publicitatea 
comportamentală bazată pe anumite 
caracteristici, cu alte cuvinte publicitatea 
care expune vulnerabilități mintale sau 
fizice, nu ar trebui să fie permisă deloc, în 
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timp ce alte caracteristici ar trebui să fie 
permise numai cu condiția ca utilizatorii 
să își fi exprimat consimțământul explicit;

Or. en

Amendamentul 652
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Articolul 7 din Directiva privind 
comerțul electronic ar trebui revizuit pentru 
a proteja consumatorii împotriva 
comunicațiilor comerciale online 
nesolicitate.

– În cazul în care analizele dovedesc 
că este necesar, articolul 7 din Directiva 
privind comerțul electronic ar trebui 
revizuit sau sprijinit de măsuri eficace de 
asigurare a respectării legislației pentru a 
proteja consumatorii împotriva 
comunicațiilor comerciale online 
nesolicitate.

Or. en

Amendamentul 653
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Articolul 7 din Directiva privind 
comerțul electronic ar trebui revizuit pentru 
a proteja consumatorii împotriva 
comunicațiilor comerciale online 
nesolicitate.

- Articolul 7 din Directiva privind 
comerțul electronic ar trebui revizuit pentru 
a proteja consumatorii împotriva 
comunicațiilor comerciale online 
nesolicitate și pentru a reglementa mai 
strict utilizarea publicității direcționate 
online;

Or. en
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Amendamentul 654
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 3 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. Măsuri proactive complementare 
în raport cu obligațiile în materie de 
informare și transparență, cum ar fi 
punerea în aplicare a planurilor de 
„diligență necesară”. Gazdele active 
trebuie să stabilească și să pună în 
aplicare un plan de diligență necesară, ale 
cărui modalități practice ar putea fi 
stabilite de autoritățile și de organismele 
de reglementare naționale competente. 
Planul ar putea să se bazeze pe 
următoarele principii: identificarea 
riscurilor, prevenirea încălcărilor prin 
aplicarea unor măsuri ex ante eficace, 
proporționale și specifice, remedierea 
consecințelor negative și raportarea 
privind măsurile corective.

Or. en

Amendamentul 655
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Inteligența artificială și învățarea 
automată

eliminat

Or. en

Amendamentul 656
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Inteligența artificială și învățarea 
automată

eliminat

Or. en

Amendamentul 657
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. Inteligența artificială și învățarea 
automată

4. Moderarea, ordonarea după 
prioritate și personalizarea conținutului

Or. en

Amendamentul 658
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dispozițiile revizuite ar trebui: eliminat
– să stabilească norme 
cuprinzătoare privind nediscriminarea, 
transparența, supravegherea și evaluarea 
riscurilor în ceea ce privește algoritmii 
serviciilor bazate pe IA, pentru a asigura 
un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor;
– să creeze mecanisme clare în 
materie de responsabilitate, răspundere 
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legală și recurs pentru a gestiona 
potențialele prejudicii rezultate în urma 
utilizării de aplicații care folosesc IA și de 
instrumente de învățare automată;
– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite;

Or. en

Amendamentul 659
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dispozițiile revizuite ar trebui: eliminat
– să stabilească norme 
cuprinzătoare privind nediscriminarea, 
transparența, supravegherea și evaluarea 
riscurilor în ceea ce privește algoritmii 
serviciilor bazate pe IA, pentru a asigura 
un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor;
– să creeze mecanisme clare în 
materie de responsabilitate, răspundere 
legală și recurs pentru a gestiona 
potențialele prejudicii rezultate în urma 
utilizării de aplicații care folosesc IA și de 
instrumente de învățare automată;
– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite;

Or. en

Amendamentul 660
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească norme 
cuprinzătoare privind nediscriminarea, 
transparența, supravegherea și evaluarea 
riscurilor în ceea ce privește algoritmii 
serviciilor bazate pe IA, pentru a asigura 
un nivel mai ridicat de protecție a 
consumatorilor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 661
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența, 
supravegherea și evaluarea riscurilor în 
ceea ce privește algoritmii serviciilor 
bazate pe IA, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor;

– să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența 
setului de date, supravegherea și evaluarea 
riscurilor în ceea ce privește algoritmii 
serviciilor bazate pe IA de către 
autoritățile naționale de reglementare, 
pentru a asigura un nivel mai ridicat de 
protecție a consumatorilor acolo unde 
există lacune în actuala legislație;

Or. en

Amendamentul 662
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența, 
supravegherea și evaluarea riscurilor în 

– să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența 
datelor de intrare și de ieșire, 
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ceea ce privește algoritmii serviciilor 
bazate pe IA, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor;

supravegherea și evaluarea riscurilor în 
ceea ce privește algoritmii serviciilor 
bazate pe IA, pentru a asigura un nivel 
eficace de protecție a consumatorilor, 
maximizând bunăstarea acestora;

Or. en

Amendamentul 663
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența, 
supravegherea și evaluarea riscurilor în 
ceea ce privește algoritmii serviciilor 
bazate pe IA, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor;

- să stabilească norme cuprinzătoare 
privind nediscriminarea, transparența, 
supravegherea și evaluarea riscurilor în 
ceea ce privește algoritmii serviciilor 
bazate pe IA în sectoarele cu grad ridicat 
de risc, pentru a asigura un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor;

Or. sv

Amendamentul 664
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 4 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să instituie mecanisme de evaluare 
a tehnologiilor IA într-un mod sectorial, 
bazate pe promovarea controlului uman și 
pe importanța furnizării de date;

Or. fr

Amendamentul 665
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze mecanisme clare în 
materie de responsabilitate, răspundere 
legală și recurs pentru a gestiona 
potențialele prejudicii rezultate în urma 
utilizării de aplicații care folosesc IA și de 
instrumente de învățare automată;

eliminat

Or. en

Amendamentul 666
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze o obligație recurentă de 
evaluare a riscurilor pentru instrumentele 
sistemului automatizat de luare a 
deciziilor; o astfel de dispoziție ar fi 
stabilită în urma consultării cu furnizorii 
de servicii de găzduire de conținut și cu 
alte părți interesate, iar punerea sa în 
aplicare va fi monitorizată de autoritatea 
statului membru competent, responsabil 
din punct de vedere juridic, sau, în cazul 
furnizorilor activi în mai multe țări, de 
autoritatea europeană;

Or. en

Amendamentul 667
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 668
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite;

– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite, precum și al 
diversității „din faza de proiectare”;

Or. en

Amendamentul 669
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească principiul securității 
și confidențialității implicite;

– să stabilească principiul securității 
și confidențialității din faza de proiectare 
și implicite;

Or. en

Amendamentul 670
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 



AM\1205187RO.docx 41/159 PE652.305v01-00

RO

Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să elaboreze un cadru european privind 
inteligența artificială în domeniul 
comerțului electronic și al serviciilor 
digitale bazat pe echitate, exactitate, 
confidențialitate și transparență.

Or. en

Amendamentul 671
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să stabilească o transparență 
sporită cu privire la rezultatele 
ierarhizării și să elimine modelul de 
afaceri al piețelor digitale care presupune 
crearea de profiluri în vederea „captării 
atenției”, pentru a reduce diseminarea de 
conținut controversat și pentru a oferi 
utilizatorilor mai multe opțiuni cu privire 
la modalitățile în care sunt prezentate 
ierarhizările;

Or. en

Amendamentul 672
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se aplice de la caz la caz și să 
nu impună o investigare generală a 
tuturor sistemelor de IA;

Or. en

Amendamentul 673
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în ceea ce privește responsabilitatea în 
ceea ce privește algoritmii utilizați pentru 
publicitatea direcționată, să introducă 
criterii de echitate pentru optimizarea 
anunțurilor și să permită audituri externe 
și verificarea opțiunilor de proiectare a 
algoritmilor care implică informații 
referitoare la persoane fizice.

Or. en

Amendamentul 674
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită autorităților să verifice 
algoritmii atunci când au motive 
întemeiate să considere că aceștia prezintă 
partizanat;

Or. en
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Amendamentul 675
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să asigure drepturi, instituții și 
proceduri eficace și eficiente pentru 
dezvoltatorii de IA cu scopul de a certifica 
fiabilitatea modelelor acestora și de a 
aborda și a exploata în mod 
corespunzător impactul evoluțiilor 
tehnologice viitoare.

Or. en

Amendamentul 676
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să facă obiectul unor norme clare 
privind confidențialitatea și protecția 
secretelor comerciale;

Or. en

Amendamentul 677
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 d (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să asigure o abordare privind dialogul 
social și o informare și consultare eficace 
a lucrătorilor înainte de introducerea 
tehnologiilor și soluțiilor bazate pe 
inteligență artificială care afectează 
condițiile de muncă și de angajare, în 
special în ceea ce privește utilizarea 
algoritmilor;

Or. en

Amendamentul 678
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că consumatorii sunt 
protejați prin dreptul la informare și 
dreptul de a beneficia de o explicație 
privind serviciile bazate pe IA, pe lângă 
dreptul de a opri sau a limita un sistem 
bazat pe IA utilizând personalizarea, 
acolo unde este posibil;

Or. en

Amendamentul 679
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Sylvie 
Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4 – liniuța 3 e (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să garanteze respectarea principiului 
„human-in-command” și să asigure 
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protecția datelor și respectarea vieții 
private a lucrătorilor la locul de muncă, 
consolidând normele RGPD la locul de 
muncă;

Or. en

Amendamentul 680
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 5 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. Sancțiuni eliminat

Or. en

Amendamentul 681
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

eliminat

Or. en

Amendamentul 682
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – paragraful 1 – punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi, 
fără a se aduce atingere autonomiei 
statelor membre în materie penală și 
menținându-se competențele Parchetului 
European.

Or. fr

Amendamentul 683
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi, 
care să fie proporționale cu deficiențele 
sistemice în cauză.

Or. en

Amendamentul 684
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi 
rezonabile.
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Or. en

Amendamentul 685
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi cu 
efect de descurajare.

Or. en

Amendamentul 686
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive;

Or. en

Amendamentul 687
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea IV – punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Conformarea la dispozițiile privind 
diligența necesară ar trebui să fie întărită 
prin sancțiuni eficace, proporționale și 
disuasive, inclusiv aplicarea de amenzi.

Conformarea la dispoziții ar trebui să fie 
întărită prin sancțiuni eficace, 
proporționale și disuasive, inclusiv 
aplicarea de amenzi.

Or. en

Amendamentul 688
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

V. MĂSURI LEGATE DE 
COMBATEREA CONȚINUTULUI 
ONLINE ILEGAL

V. MĂSURI LEGATE DE 
COMBATEREA CONȚINUTULUI 
ONLINE ILEGAL ȘI DĂUNĂTOR

Or. en

Amendamentul 689
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să ofere claritate și orientări cu 
privire la modul în care intermediarii 
online ar trebui să combată conținutul 
online ilegal. Normele revizuite ale 
Directivei privind comerțul electronic ar 
trebui:

Actul legislativ privind serviciile digitale 
sau alte măsuri auxiliare fără caracter 
legislativ ar trebui să ofere claritate și 
orientări cu privire la modul în care 
intermediarii online ar trebui să combată 
conținutul online ilegal, cu respectarea 
deplină a principiului „fără monitorizare 
generală”. Normele revizuite ale 
Directivei privind comerțul electronic ar 
trebui:

Or. en
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Amendamentul 690
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să ofere claritate și orientări cu 
privire la modul în care intermediarii 
online ar trebui să combată conținutul 
online ilegal. Normele revizuite ale 
Directivei privind comerțul electronic ar 
trebui:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să ofere claritate și orientări cu 
privire la modul în care intermediarii 
online ar trebui să combată conținutul 
online ilegal și dăunător. Normele 
revizuite ale Directivei privind comerțul 
electronic ar trebui:

Or. en

Amendamentul 691
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor;

- să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor, inclusiv ale 
persoanelor care au introdus 
conținuturile online, atunci când acestea 
fac obiectul unor măsuri de notificare și 
de moderare abuzive sau 
disproporționate;

Or. fr

Amendamentul 692
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor;

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor și faptul că 
conținutul legal ar trebui să rămână 
disponibil online;

Or. en

Amendamentul 693
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor;

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale, interesele legitime ale 
utilizatorilor și consumatorilor și inovarea 
tehnologică;

Or. en

Amendamentul 694
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau blocare a accesului 
la acesta nu ar trebui să afecteze drepturile 
fundamentale și interesele legitime ale 

– să clarifice faptul că orice eliminare 
a conținutului ilegal sau dăunător sau 
blocare a accesului la acesta nu ar trebui să 
afecteze drepturile fundamentale și 
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utilizatorilor și consumatorilor; interesele legitime ale utilizatorilor și 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 695
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– o decizie luată de intermediarii 
online privind legalitatea conținutului 
încărcat de utilizatori ar trebui să fie 
provizorie, aceștia nu ar trebui să fie trași 
la răspundere pentru decizia respectivă, 
întrucât numai o autoritate sau un 
tribunal al unui stat membru ar putea 
decide în ultimă instanță ce anume 
reprezintă conținut ilegal;

Or. en

Amendamentul 696
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să consolideze rolul central al 
intermediarilor online în facilitarea 
dezbaterii publice și difuzarea gratuită de 
informații reale, opinii și idei;

– să consolideze rolul central al 
internetului în facilitarea dezbaterii 
publice și difuzarea gratuită de informații 
reale, opinii și idei;

Or. en
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Amendamentul 697
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– furnizorii de servicii ale societății 
informaționale sunt răspunzători, cu 
excepția cazului în care au depus toate 
eforturile pentru a preveni încărcările 
viitoare ale lucrărilor notificate la care 
accesul a fost dezactivat sau care au fost 
eliminate de pe site-urile lor;

Or. en

Amendamentul 698
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia furnizorii 
pasivi de servicii de găzduire online nu ar 
trebui să fie direct răspunzători pentru 
actele utilizatorilor lor cu condiția ca:

a) furnizorul să nu aibă cunoștință despre 
activitatea sau informația ilicită, iar în 
ceea ce privește acțiunile în daune, să nu 
aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe 
din care să rezulte că activitatea sau 
informația este vădit ilicită; și
b) furnizorul, din momentul în care ia la 
cunoștință despre acestea, acționează 
prompt pentru a elimina informațiile sau 
pentru a bloca accesul la acestea.

Or. en
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Amendamentul 699
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

- să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
tehnici, automați și pasivi online nu ar 
trebui să fie direct răspunzători pentru 
actele utilizatorilor lor;

Or. es

Amendamentul 700
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online tehnici, automatizați și pasivi nu ar 
trebui să fie direct răspunzători pentru 
actele utilizatorilor lor;

Or. en

Amendamentul 701
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, nu vor fi 
sancționați în cazul în care nu detectează 
toate conținuturile ilegale, dacă aceste 
condiții sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 702
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte, accesibile, previzibile și 
transparente, dacă acestea sunt aplicabile în 
mod nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 703
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online pasivi nu ar trebui să fie direct 
răspunzători pentru actele utilizatorilor lor 
și pot continua moderarea conținutului 
legal în condiții corecte și transparente, 
dacă acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 704
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online pasivi nu ar trebui să fie direct 
răspunzători pentru actele utilizatorilor lor 
și pot continua moderarea conținutului 
legal în condiții corecte și transparente, 
dacă acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 705
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
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continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

continua moderarea conținutului ilegal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

Or. en

Amendamentul 706
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor și pot 
continua moderarea conținutului legal în 
condiții corecte și transparente, dacă 
acestea sunt aplicabile în mod 
nediscriminatoriu;

– să păstreze principiul juridic 
fundamental potrivit căruia intermediarii 
online nu ar trebui să fie direct răspunzători 
pentru actele utilizatorilor lor. În cazul în 
care se aplică filtre, acestea trebuie să fie 
însoțite de garanții de transparență și 
responsabilitate solide și de o 
supraveghere publică independentă și 
imparțială foarte competentă.

Or. en

Amendamentul 707
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că intermediarii 
online care joacă un rol activ nu ar trebui 
să beneficieze de exonerarea de 
răspundere acordată de Directiva privind 
comerțul electronic. 

Or. en
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Amendamentul 708
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că intermediarii 
online care joacă un rol activ nu ar trebui 
să beneficieze de exonerarea de 
răspundere acordată de Directiva privind 
comerțul electronic.

Or. en

Amendamentul 709
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să implice statele membre în 
evaluarea legalității conținutului, ținând 
seama de particularitățile naționale în 
acest domeniu;

Or. fr

Amendamentul 710
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
națională independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
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ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar 
trebui să poată fi auditate și testate de către 
autorități independente.

ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar 
trebui să poată fi auditate și testate de către 
autoritățile naționale ale țării de origine;

Or. en

Amendamentul 711
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar 
trebui să poată fi auditate și testate de către 
autorități independente.

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
ilegal și dăunător; astfel de sisteme și 
proceduri ar trebui să poată fi auditate și 
testate de către autorități independente.

Or. en

Amendamentul 712
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar 
trebui să poată fi auditate și testate de către 
autorități independente.

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor voluntare de moderare a 
conținutului legate de eliminarea 
conținutului online ilegal; astfel de sisteme 
și proceduri ar trebui să poată fi auditate și 
testate de către autorități independente.

Or. en
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Amendamentul 713
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
ilegal; astfel de sisteme și proceduri ar 
trebui să poată fi auditate și testate de către 
autorități independente.

– să introducă noi măsuri de creștere 
a transparenței și de supraveghere 
independentă a procedurilor și 
instrumentelor de moderare a conținutului 
legate de eliminarea conținutului online 
ilegal; astfel de proceduri ar trebui să poată 
fi auditate de către autorități independente.

Or. en

Amendamentul 714
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să protejeze principiul conform 
căruia „ceea ce este ilegal offline este 
ilegal și online” și principiul conform 
căruia „impozitele și taxele trebuie plătite 
în țara în care se desfășoară activitatea 
economică”.

Or. en

Amendamentul 715
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ajusteze severitatea măsurilor 
care trebuie luate de furnizorii de servicii 
la gravitatea încălcării;

Or. en

Amendamentul 716
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună furnizorilor să 
partajeze în mod activ cu statele membre 
informațiile necesare pentru depistarea 
informațiilor ilegale publicate sau a 
activităților ilegale întreprinse de 
beneficiarii serviciului lor;

Or. en

Amendamentul 717
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 1 – liniuța 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că accesul la 
conținutul ilegal și eliminarea acestuia nu 
necesită blocarea generală a accesului la 
site-uri și servicii care sunt altfel legale, 
această blocare afectând doar conținutul 
exact depistat.

Or. en
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Amendamentul 718
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. Un mecanism de notificare și de 
acțiune

1. Un mecanism de notificare și de 
eliminare

Or. en

Amendamentul 719
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
și de acțiune armonizat și funcțional din 
punct de vedere juridic, bazat pe un set de 
procese clare și de calendare precise 
pentru fiecare etapă a procedurii de 
notificare și de acțiune. Acest mecanism 
de notificare și acțiune ar trebui:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
și de eliminare armonizat și funcțional, 
bazat pe un set de procese clare pentru 
fiecare etapă a procedurii de notificare și 
de eliminare. Această procedură ar trebui 
completată cu mecanismul de contra-
notificare. Acest mecanism de notificare și 
de eliminare ar trebui:

Or. en

Amendamentul 720
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
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și de acțiune armonizat și funcțional din 
punct de vedere juridic, bazat pe un set de 
procese clare și de calendare precise pentru 
fiecare etapă a procedurii de notificare și 
de acțiune. Acest mecanism de notificare și 
acțiune ar trebui:

și de acțiune diferențiat, armonizat și 
funcțional din punct de vedere juridic, 
bazat pe un set de procese clare și de 
calendare precise pentru fiecare etapă a 
procedurii de notificare și de acțiune. Acest 
mecanism de notificare și acțiune ar trebui:

Or. en

Amendamentul 721
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
și de acțiune armonizat și funcțional din 
punct de vedere juridic, bazat pe un set de 
procese clare și de calendare precise 
pentru fiecare etapă a procedurii de 
notificare și de acțiune. Acest mecanism de 
notificare și acțiune ar trebui:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
și de acțiune armonizat și funcțional din 
punct de vedere juridic, bazat pe un set de 
procese clare pentru fiecare etapă a 
procedurii de notificare și de acțiune. Acest 
mecanism de notificare și acțiune ar trebui:

Or. en

Amendamentul 722
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze un mecanism de notificare 
și de acțiune armonizat și funcțional din 
punct de vedere juridic, bazat pe un set de 
procese clare și de calendare precise pentru 
fiecare etapă a procedurii de notificare și 
de acțiune. Acest mecanism de notificare și 
acțiune ar trebui:

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să creeze orientări fără caracter 
obligatoriu pentru un mecanism de 
notificare și de acțiune bazat pe un set de 
procese clare și de calendare precise pentru 
fiecare etapă a procedurii de notificare și 
de acțiune. Acest mecanism de notificare și 
acțiune ar trebui:
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Or. en

Amendamentul 723
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se aplice conținutului sau 
comportamentului online ilegal;

– să se aplice conținutului sau 
comportamentului online ilegal, precum și 
conținutului dăunător, inclusiv 
dezinformării;

Or. en

Amendamentul 724
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se aplice conținutului sau 
comportamentului online ilegal;

– să se aplice numai conținutului sau 
comportamentului online ilegal;

Or. en

Amendamentul 725
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal;

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal 
pentru a evalua gravitatea încălcării;
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Or. en

Amendamentul 726
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal;

– să diferențieze între diferite tipuri 
de furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal;

Or. en

Amendamentul 727
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal;

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal și 
dăunător;

Or. en

Amendamentul 728
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clasifice diferite tipuri de 
furnizori, sectoare și/sau conținut ilegal;

– să clasifice diferite tipuri de 
conținut ilegal;

Or. en
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Amendamentul 729
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să stabilească un regim al 
răspunderii diferențiat și proporțional, în 
funcție de dimensiunea platformei și de 
caracterul pasiv sau activ al acesteia;

Or. fr

Amendamentul 730
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere diferite categorii de 
notificare pentru diferite tipuri de 
conținut ilegal;

Or. en

Amendamentul 731
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze proceduri ușor accesibile, 
sigure și ușor de utilizat;

– să creeze proceduri ușor accesibile, 
sigure și ușor de utilizat, adaptate tipului 
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de conținut;

Or. en

Amendamentul 732
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită utilizatorilor să notifice 
cu ușurință intermediarilor online, prin 
mijloace electronice, conținutul sau 
comportamentul online potențial ilegale;

– să permită utilizatorilor să notifice 
cu ușurință intermediarilor online, prin 
mijloace electronice, conținutul sau 
comportamentul online potențial ilegal sau 
dăunător;

Or. en

Amendamentul 733
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice într-un mod inteligibil, 
conceptele și procesele existente, cum ar fi 
„măsurile prompte”, „cunoașterea reală și 
conștientizarea”, „acțiuni specifice”, 
„forma notificărilor” și „valabilitatea 
notificărilor”;

– să clarifice într-un mod inteligibil, 
conceptele și procesele existente, cum ar fi 
„măsurile prompte” – care nu ar trebui să 
conducă la termene-limită extreme, cum 
ar fi un interval de timp de o oră pentru 
eliminarea conținutului, ceea ce este 
imposibil mai ales pentru intermediarii 
mai mici – „cunoașterea reală și 
conștientizarea”, „acțiuni specifice”, 
„forma notificărilor” și „valabilitatea 
notificărilor”;

Or. en
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Amendamentul 734
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să garanteze că notificările nu vor 
declanșa automat răspunderea juridică și 
nici nu vor impune vreo cerință în materie 
de eliminare în legătură cu anumite părți 
ale conținutului sau cu evaluarea 
legalității;

eliminat

Or. en

Amendamentul 735
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să garanteze că notificările nu vor 
declanșa automat răspunderea juridică și 
nici nu vor impune vreo cerință în materie 
de eliminare în legătură cu anumite părți 
ale conținutului sau cu evaluarea legalității;

– să garanteze că notificările, cu 
excepția cazului în care sunt emise de 
către o autoritate judiciară, nu vor 
declanșa automat răspunderea juridică și 
nici nu vor impune vreo cerință în materie 
de eliminare în legătură cu anumite părți 
ale conținutului sau cu evaluarea legalității;

Or. en

Amendamentul 736
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal în 
cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o 
explicație a motivelor pentru care 
furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii;

– să impună ca notificările să fie 
suficient de precise și justificate în mod 
corespunzător pentru a permite 
furnizorului de servicii care le primește să 
ia o decizie în cunoștință de cauză și 
diligentă în ceea ce privește soluția care 
urmează să fie dată notificării și să 
precizeze cerințele necesare pentru a se 
asigura că notificările sunt de bună calitate, 
permițând astfel eliminarea rapidă a 
conținutului ilegal; o astfel de cerință ar 
trebui să includă numele și datele de 
contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal în 
cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o 
explicație a motivelor pentru care 
furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii;

Or. en

Amendamentul 737
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal în 
cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o 
explicație a motivelor pentru care 
furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, adresa 
(URL-ul) conținutului presupus ilegal în 
cauză, o indicație cu privire la ora și data 
la care a fost comisă presupusa 
infracțiune, motivul formulării cererii, 
inclusiv o explicație a motivelor pentru 
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este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii;

care furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii, o 
declarație pe proprie răspundere potrivit 
căreia informațiile furnizate sunt corecte 
și informații privind modul în care se 
poate emite o contra-notificare; 

Or. en

Amendamentul 738
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal în 
cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o 
explicație a motivelor pentru care 
furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii;

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal sau 
dăunător în cauză, motivul formulării 
cererii, inclusiv o explicație a motivelor 
pentru care furnizorul de servicii de 
informare consideră că conținutul este 
ilegal și, dacă este necesar, în funcție de 
tipul de conținut, dovezi suplimentare în 
sprijinul cererii;

Or. en

Amendamentul 739
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, linkul 
(URL-ul) la conținutul presupus ilegal în 
cauză, motivul formulării cererii, inclusiv o 
explicație a motivelor pentru care 
furnizorul de servicii de informare 
consideră că conținutul este ilegal și, dacă 
este necesar, în funcție de tipul de conținut, 
dovezi suplimentare în sprijinul cererii;

– să precizeze cerințele necesare 
pentru a se asigura că notificările sunt de 
bună calitate, permițând astfel eliminarea 
rapidă a conținutului ilegal; o astfel de 
cerință ar trebui să includă numele și datele 
de contact ale autorului notificării, 
informații care permit identificarea 
conținutului ilegal în cauză, motivul 
formulării cererii, inclusiv o explicație a 
motivelor pentru care furnizorul de servicii 
de informare consideră că conținutul este 
ilegal și, dacă este necesar, în funcție de 
tipul de conținut, dovezi suplimentare în 
sprijinul cererii;

Or. en

Amendamentul 740
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – paragraful 2 – liniuța 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să prevadă faptul că atât 
notificarea, cât și decizia care urmează 
acesteia, precum și notificarea adresată în 
acest sens furnizorului conținutului 
notificat trebuie să citeze sau să 
menționeze în mod clar care este 
conținutul ilegal imputat, în special 
atunci când acesta conduce la 
suspendarea unui serviciu sau a unui 
cont, pentru a garanta securitatea 
juridică, libertatea de exprimare și pentru 
a fundamenta o cale de atac eficace;

Or. fr

Amendamentul 741
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
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Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită depunerea de plângeri 
anonime;

eliminat

Or. en

Amendamentul 742
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită depunerea de plângeri 
anonime;

– să permită autorului notificării să 
își furnizeze datele de contact, fără ca 
acest lucru să fie necesar, dar 
înregistrând totodată adresa IP sau o altă 
adresă echivalentă a autorului pentru a 
împiedica abuzurile;

Or. en

Amendamentul 743
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită depunerea de plângeri 
anonime;

– să permită depunerea de notificări 
anonime cu privire la un anumit conținut 
în mod evident ilegal, întrucât acest lucru 
poate contribui la intensificarea 
acțiunilor de eliminare a conținutului 
ilegal;
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Or. en

Amendamentul 744
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să permită depunerea de plângeri 
anonime;

– să permită depunerea de plângeri 
anonime, cu excepția cazurilor în care au 
fost încălcate drepturile referitoare la 
personalitate sau drepturile de proprietate 
intelectuală;

Or. en

Amendamentul 745
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ia în considerare, dacă 
plângerea nu este anonimă, o declarație 
pe proprie răspundere potrivit căreia 
informațiile furnizate sunt corecte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 746
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 9
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ia în considerare, dacă 
plângerea nu este anonimă, o declarație 
pe proprie răspundere potrivit căreia 
informațiile furnizate sunt corecte;

eliminat

Or. en

Amendamentul 747
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ia în considerare, dacă 
plângerea nu este anonimă, o declarație 
pe proprie răspundere potrivit căreia 
informațiile furnizate sunt corecte;

– să ia în considerare o declarație pe 
proprie răspundere potrivit căreia 
informațiile furnizate sunt corecte;

Or. en

Amendamentul 748
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să prevadă garanții pentru a preveni 
comportamentul abuziv al utilizatorilor 
care, în mod sistematic și repetat și cu rea-
credință transmit notificări incorecte sau 
abuzive;

– să prevadă garanții și sancțiuni 
pentru a preveni comportamentul abuziv al 
utilizatorilor care, în mod sistematic și 
repetat și cu rea-credință transmit notificări 
incorecte sau abuzive;

Or. en
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Amendamentul 749
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată;

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată; o astfel 
de cerință privind furnizarea unui 
răspuns ar trebui să precizeze motivele 
care au stat la baza deciziei, modul în care 
a fost luată decizia, dacă decizia a fost 
luată de o persoană sau de un agent 
decizional automatizat și informații 
privind posibilitatea oricărei părți de a 
contesta această decizie în fața 
intermediarului, a instanțelor sau a altor 
entități;

Or. en

Amendamentul 750
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată;

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată, o astfel 
de cerință privind furnizarea unui 
răspuns trebuind să precizeze motivele 
care au stat la baza deciziei, modul în care 
a fost luată decizia, dacă decizia a fost 
luată de o persoană sau de un agent 
decizional automatizat și informații 
privind posibilitatea oricărei părți de a 
contesta această decizie în fața 
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intermediarului, a instanțelor sau a altor 
entități;

Or. en

Amendamentul 751
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată;

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde în timp util 
autorului notificării și utilizatorului care a 
încărcat conținutul cu o decizie motivată;

Or. en

Amendamentul 752
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificat și de a răspunde autorului 
notificării și utilizatorului care a încărcat 
conținutul cu o decizie motivată;

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a verifica conținutul 
notificării și de a răspunde autorului 
notificării cu o decizie motivată;

Or. en

Amendamentul 753
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere căi de contestare a deciziei 
printr-o contra-notificare, inclusiv în cazul 
în care conținutul a fost eliminat prin 
mecanisme automatizate, cu excepția 
cazului în care o astfel de contra-notificare 
intră în conflict cu o anchetă a autorităților 
de aplicare a legii aflată în curs.

– să ofere căi de contestare a deciziei 
printr-o contra-notificare, inclusiv a 
conținutului care a fost eliminat prin 
mecanisme automatizate, dacă acest lucru 
este fezabil din punct de vedere tehnic și 
dacă nu prezintă riscul de a expune 
tehnologia subiacentă și de a permite 
„manevrarea” sistemului, sau, cu excepția 
cazului în care o astfel de contra-notificare 
intră în conflict cu o anchetă a autorităților 
de aplicare a legii aflată în curs.

Or. en

Amendamentul 754
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să ofere căi de contestare a deciziei 
printr-o contra-notificare, inclusiv în cazul 
în care conținutul a fost eliminat prin 
mecanisme automatizate, cu excepția 
cazului în care o astfel de contra-notificare 
intră în conflict cu o anchetă a autorităților 
de aplicare a legii aflată în curs.

– să ofere căi de contestare a deciziei 
printr-o contra-notificare, inclusiv în cazul 
în care conținutul a fost eliminat prin 
mecanisme automatizate voluntare, cu 
excepția cazului în care o astfel de contra-
notificare intră în conflict cu o anchetă a 
autorităților de aplicare a legii aflată în 
curs.

Or. en

Amendamentul 755
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediari o 
obligație de a publica informații despre 
procedurile și termenele lor limită pentru 
intervenția părților interesate, inclusiv 
termenul până la care utilizatorului care 
a încărcat conținutul îi poate fi trimisă o 
notificare, perioada de timp de care are 
nevoie utilizatorul care a încărcat 
conținutul pentru a răspunde cu o contra-
notificare, perioada de timp medie și 
maximă necesară pentru luarea unei 
decizii de către platformă în legătură cu 
categoriile de cazuri, momentul la care 
intermediarul va informa ambele părți în 
legătură cu rezultatul procedurii, 
termenul pentru contestarea deciziei prin 
diferite căi de atac.

Or. en

Amendamentul 756
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– ordinele judiciare emise într-un alt 
stat membru decât cel al intermediarilor 
online nu ar trebui să fie tratate în cadrul 
mecanismului de notificare și de acțiune. 
Comisia ar trebui să acorde atenția 
cuvenită normelor de drept internațional 
privat referitoare la conflictele de legi și la 
competența autorităților judiciare.

Or. en

Amendamentul 757
Salvatore De Meo
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– după acceptarea notificării și 
eliminarea conținutului ilegal, să creeze 
pentru intermediarii online o obligație de 
a pune în aplicare măsuri eficace și 
proporționale pentru a preveni reapariția 
conținutului ilegal (măsuri de „menținere 
a eliminării”).

Or. en

Amendamentul 758
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mecanismul de notificare și de acțiune 
prevăzut de Actul privind serviciile 
digitale ar trebui să se bazeze pe 
activitatea Comisiei desfășurată în 
perioada 2012-2013, inclusiv pe 
consultările publice referitoare la o 
potențială directivă de sine stătătoare 
privind procedurile de notificare și de 
acțiune aplicabile conținutului ilegal 
găzduit de intermediarii online.

Or. en

Amendamentul 759
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 b (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mecanismul de notificare și de acțiune 
prevăzut de Actul privind serviciile 
digitale ar trebui să aibă un caracter 
obligatoriu doar în cazul conținutului 
ilegal. Totuși, acest lucru nu ar trebui să 
împiedice intermediarii online să poată 
adopta un mecanism similar de notificare 
și de acțiune pentru un alt conținut.

Or. en

Amendamentul 760
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Dreptul de a fi notificat înainte de luarea 
unei decizii privind eliminarea unui 
conținut și dreptul unui utilizator de a 
emite o contra-notificare fac obiectul 
unor limitări sau derogări numai în cazul 
în care:
(a) se află sub incidența unei obligații 
legale sau de reglementare care impune 
furnizorilor de servicii de intermediere 
online să înceteze furnizarea tuturor 
serviciilor lor de intermediere online către 
un anumit utilizator, într-un mod care nu 
le permite acestor furnizori să respecte 
mecanismul de notificare și de acțiune 
respectiv;
(b) serviciile de intermediere online pot 
face dovada că utilizatorul în cauză a 
încălcat în mod repetat termenii și 
condițiile aplicabile, inclusiv prin 
încărcarea mai multor conținuturi 
potențial ilegale.

Or. en
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Amendamentul 761
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 1 – liniuța 12 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să creeze pentru intermediarii 
online o obligație de a lua măsuri 
adecvate, eficace și proporționale pentru a 
se asigura că conținutul ilegal identificat 
care a fost eliminat în mod legitim în 
urma unei notificări nu mai este 
reîncărcat.

Or. en

Amendamentul 762
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Decizia luată de către intermediarul 
online de a acționa sau nu în legătură cu 
conținutul semnalat ca ilegal ar trebui să 
conțină o justificare clară a acțiunilor 
întreprinse în legătură cu respectivul 
conținut. Autorul notificării, atunci când 
este identificabil, ar trebui să primească o 
confirmare de primire și o comunicare care 
să indice măsurile luate ca urmare a 
notificării.

– Decizia luată de către intermediarul 
online de a acționa sau nu în legătură cu 
conținutul semnalat ca ilegal sau dăunător 
ar trebui să conțină o justificare clară a 
acțiunilor întreprinse în legătură cu 
respectivul conținut. Autorul notificării ar 
trebui să primească o confirmare de 
primire și o comunicare care să indice 
măsurile luate ca urmare a notificării.

Or. en

Amendamentul 763
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, 
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Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Decizia luată de către intermediarul 
online de a acționa sau nu în legătură cu 
conținutul semnalat ca ilegal ar trebui să 
conțină o justificare clară a acțiunilor 
întreprinse în legătură cu respectivul 
conținut. Autorul notificării, atunci când 
este identificabil, ar trebui să primească o 
confirmare de primire și o comunicare care 
să indice măsurile luate ca urmare a 
notificării.

– Decizia luată de către intermediarul 
online de a acționa sau nu în legătură cu 
conținutul semnalat ca ilegal ar trebui să 
conțină o justificare clară a acțiunilor 
întreprinse în legătură cu respectivul 
conținut. Autorul notificării ar trebui să 
primească o confirmare de primire și o 
comunicare care să indice măsurile luate ca 
urmare a notificării.

Or. en

Amendamentul 764
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Furnizorii de conținut semnalat ca 
fiind ilegal ar trebui să fie informați 
imediat în legătură cu avizul și, dacă este 
cazul, în legătură cu motivele și deciziile 
luate în vederea eliminării sau blocării 
accesului la conținut; toate părțile ar trebui 
să fie informate adecvat cu privire la toate 
opțiunile și mecanismele juridice 
disponibile pentru a contesta această 
decizie;

– Furnizorii de conținut semnalat ca 
fiind ilegal ar trebui să fie informați 
imediat în legătură cu avizul și, dacă este 
cazul, în legătură cu motivele și deciziile 
luate în vederea eliminării, suspendării sau 
blocării accesului la conținut; toate părțile 
ar trebui să fie informate adecvat cu privire 
la toate opțiunile și mecanismele juridice 
disponibile pentru a contesta această 
decizie; în domenii complexe de drept 
care implică în principal două părți 
externe în raport cu furnizorul, cum ar fi 
presupuse infracțiuni de calomnie sau de 
încălcare a drepturilor de autor, este mai 
adecvată utilizarea unui sistem de aviz și 
notificare, cu instituirea unor garanții 



PE652.305v01-00 82/159 AM\1205187RO.docx

RO

suplimentare;

Or. en

Amendamentul 765
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Furnizorii de conținut semnalat ca 
fiind ilegal ar trebui să fie informați 
imediat în legătură cu avizul și, dacă este 
cazul, în legătură cu motivele și deciziile 
luate în vederea eliminării sau blocării 
accesului la conținut; toate părțile ar trebui 
să fie informate adecvat cu privire la toate 
opțiunile și mecanismele juridice 
disponibile pentru a contesta această 
decizie;

– Furnizorii de conținut semnalat ca 
fiind ilegal sau dăunător ar trebui să fie 
informați imediat în legătură cu avizul și, 
dacă este cazul, în legătură cu motivele și 
deciziile luate în vederea eliminării sau 
blocării accesului la conținut; toate părțile 
ar trebui să fie informate adecvat cu privire 
la toate opțiunile și mecanismele juridice 
disponibile pentru a contesta această 
decizie;

Or. en

Amendamentul 766
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Toate părțile interesate ar trebui să 
aibă dreptul de a contesta decizia prin 
contra-notificare și recurgând la 
mecanismul de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor; în acest scop, ar trebui revizuite 
normele prevăzute la articolul 17 din 
Directiva privind comerțul electronic.

- Toate părțile interesate ar trebui să 
aibă dreptul de a contesta decizia prin 
contra-notificare, cu respectarea unor 
cerințe clare și furnizând o explicație, 
precum și recurgând la mecanismul de 
soluționare extrajudiciară a litigiilor; în 
acest scop, ar trebui revizuite normele 
prevăzute la articolul 17 din Directiva 
privind comerțul electronic.

Or. es
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Amendamentul 767
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Toate părțile interesate ar trebui să 
aibă dreptul de a contesta decizia prin 
contra-notificare și recurgând la 
mecanismul de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor; în acest scop, ar trebui revizuite 
normele prevăzute la articolul 17 din 
Directiva privind comerțul electronic.

– Toate părțile interesate ar trebui să 
aibă dreptul de a contesta decizia prin 
contra-notificare și recurgând la 
mecanismul de soluționare extrajudiciară a 
litigiilor;

Or. en

Amendamentul 768
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau să 
permită reîncărcarea sa de către utilizator, 
cu respectarea condițiilor platformei.

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau 
suspendat sau să permită reîncărcarea sa 
de către utilizator, cu respectarea 
condițiilor intermediarului online.

Or. en

Amendamentul 769
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau să 
permită reîncărcarea sa de către utilizator, 
cu respectarea condițiilor platformei.

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau să 
permită reîncărcarea sa de către utilizator.

Or. en

Amendamentul 770
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale, 
intermediarul online ar trebui să 
restabilească fără întârzieri nejustificate 
conținutul care a fost eliminat sau să 
permită reîncărcarea sa de către utilizator, 
cu respectarea condițiilor platformei.

– În cazul în care căile de atac și 
contra-notificarea au stabilit că activitatea 
sau informațiile notificate nu sunt ilegale și 
nici dăunătoare, intermediarul online ar 
trebui să restabilească fără întârzieri 
nejustificate conținutul care a fost eliminat 
sau să permită reîncărcarea sa de către 
utilizator, cu respectarea condițiilor 
platformei.

Or. en

Amendamentul 771
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 4 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– Un mecanism de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor ar trebui să 
îndeplinească anumite standarde, în 
special în ceea ce privește echitatea 
procedurală, prezumția de nevinovăție sau 
lipsa de rea-intenție din partea 
furnizorului de conținut, precum și 
evitarea abuzurilor.

Or. en

Amendamentul 772
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- Atât mecanismul de soluționare 
extrajudiciară a litigiilor, cât și dreptul de 
a formula o cale de atac în fața unei 
instanțe naționale competente ar trebui să 
fie notificate în mod expres, împreună, 
într-un mod clar și concis, atunci când se 
ia, când se contestă sau când se primește 
o decizie legată de o notificare. Legislația 
privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte principiul care guvernează 
această organizare pentru soluționarea 
litigiilor într-o manieră la fel de clară și 
concisă, în cadrul unui singur articol, 
după modelul articolului 17 alineatul (9) 
din Directiva (UE) 2019/790.

Or. fr

Amendamentul 773
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 a (nou) – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. Organisme independente de 
soluționare a litigiilor

Or. en

Amendamentul 774
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. Organisme independente de 
soluționare a litigiilor
Ar trebui instituite organisme 
independente de soluționare a litigiilor 
pentru a permite utilizatorilor să înainteze 
o sesizare în vederea contestării unei 
decizii luate de un intermediar online. 
Aceste organisme ar trebui: să fie 
instituite de statele membre pentru a servi 
drept sistem jurisdicțional care furnizează 
proceduri judiciare simplificate și mai 
rapide, adaptate la natura litigiilor privind 
moderarea conținutului online; să fie 
alcătuite din experți juridici și să 
completeze sistemul judiciar; să fie 
însărcinate cu soluționarea litigiilor 
dintre utilizatorii care au încărcat 
conținutul și un intermediar, care privesc 
legalitatea conținutului încărcat de 
utilizator și aplicarea corectă a condițiilor 
de furnizare a serviciului sau a altor 
reguli interne atunci când acestea se 
referă la deciziile de moderare a 
conținutului luate de intermediar; să 
emită rapoarte privind numărul de 
sesizări care le-au fost înaintate, inclusiv 



AM\1205187RO.docx 87/159 PE652.305v01-00

RO

numărul de sesizări care au fost luate în 
considerare.

Or. en

Amendamentul 775
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2b. Consilii pentru platformele de 
comunicare socială 
Comisia ar trebui să înființeze Consilii 
pentru platformele de comunicare socială 
cu scopul de a institui un mecanism 
deschis, transparent, responsabil, 
participativ, voluntar și care să implice 
multiple părți interesate, pentru a aborda 
aspecte legate de moderarea conținutului. 
Aceste consilii ar trebui: să includă 
reprezentanți ai unei societăți diverse, 
inclusiv experți în libertatea de exprimare, 
experți din mediul academic, experți în 
domeniul protecției copilului, 
reprezentanți ai organizațiilor de 
combatere a discriminării și ai 
organismelor care promovează egalitatea; 
să respecte criteriile stabilite la articolul 
21 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene; să fie alcătuite din 
femei și identități de gen nebinare în 
proporție de cel puțin 60 %; să fie 
independente de interese guvernamentale, 
comerciale și speciale, să fie înființate 
printr-un proces complet participativ, 
favorabil incluziunii, democratic și 
transparent; să emită principii directoare 
fără caracter obligatoriu pentru aspecte 
legate de moderarea conținutului; să 
încurajeze o dezbatere publică 
participativă și transparentă pe marginea 
aspectelor legate de moderarea 
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conținutului; și să ofere acces public la 
decizii și documente; să formuleze 
recomandări politice în cazul în care este 
necesară o reglementare suplimentară.

Or. en

Amendamentul 776
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
pentru toate părțile interesate; pentru 
aceasta, intermediarii online ar trebui să 
aibă obligația de a publica rapoarte anuale 
cu informații privind:

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
publicului; pentru aceasta, intermediarii 
online și statele membre ar trebui să aibă 
obligația de a publica rapoarte anuale. 
Rapoartele intermediarilor online ar 
trebui standardizate și ar trebui să conțină 
informații privind:

Or. en

Amendamentul 777
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
pentru toate părțile interesate; pentru 
aceasta, intermediarii online ar trebui să 
aibă obligația de a publica rapoarte anuale 
cu informații privind:

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
pentru toate părțile interesate; pentru 
aceasta, intermediarii online, cu excepția 
IMM-urilor și a microîntreprinderilor, ar 
trebui să aibă obligația de a publica 
rapoarte anuale cu informații privind:

Or. sv
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Amendamentul 778
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – teza introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
pentru toate părțile interesate; pentru 
aceasta, intermediarii online ar trebui să 
aibă obligația de a publica rapoarte anuale 
cu informații privind:

Mecanismele de notificare și de acțiune ar 
trebui să fie transparente și disponibile 
pentru toate părțile interesate; pentru 
aceasta, intermediarii online ar trebui să 
aibă obligația de a publica un raport cu 
informații privind:

Or. en

Amendamentul 779
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 1 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– timpul de răspuns pentru fiecare 
tip de conținut;

Or. en

Amendamentul 780
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 4 a (nouă)



PE652.305v01-00 90/159 AM\1205187RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– numărul de eliminări eronate;

Or. en

Amendamentul 781
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire, precum și deciziile algoritmice 
care influențează procesul de moderare a 
conținutului.

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire.

Or. en

Amendamentul 782
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire, precum și deciziile algoritmice 
care influențează procesul de moderare a 
conținutului.

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire.

Or. en

Amendamentul 783
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire, precum și deciziile algoritmice 
care influențează procesul de moderare a 
conținutului.

– descrierea modelului de moderare a 
conținutului aplicat de intermediarul de 
găzduire, precum și deciziile algoritmice și 
funcționarea și logica acestui model, care 
influențează procesul de moderare a 
conținutului.

Or. en

Amendamentul 784
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– o obligație pentru intermediari de 
a furniza datele agregate din rapoartele 
de transparență printr-o interfață de 
programare a aplicațiilor în timp real 
disponibilă publicului. O astfel de 
interfață de programare a aplicațiilor ar 
trebui să fie standardizată de autoritatea 
europeană de reglementare pentru a 
permite comparabilitatea între furnizori.

Or. en

Amendamentul 785
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Maria Grapini, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– măsurile pe care le adoptă cu 
privire la încălcările repetate pentru a se 
asigura că măsurile sunt eficace în 
combaterea acestui comportament 
sistemic abuziv.

Or. en

Amendamentul 786
Maria Grapini, Brando Benifei, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– numărul produselor care au fost 
identificate ca fiind contrafăcute sau 
ilegale și care au fost eliminate de pe 
platformele online.

Or. en

Amendamentul 787
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 – liniuța 5 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– rapoartele statelor membre ar 
trebui să conțină informații privind: 
numărul, natura și temeiul juridic al 
cerințelor privind restricțiile în materie de 
conținut trimise intermediarilor și 
acțiunile întreprinse ca urmare a acestor 
cerințe.

Or. en
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Amendamentul 788
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Aceștia ar trebui să aibă obligația de a 
actualiza anual acest raport în cazul în 
care există o modificare semnificativă de 
la un an la altul sau în cazul în care un 
furnizor este o „platformă sistemică”.

Or. en

Amendamentul 789
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 3 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Obligația publicării acestui raport și 
gradul de detaliere solicitat în legătură cu 
acesta ar trebui să ia în considerare 
nivelul sau scara la care operează 
intermediarii online, dacă aceștia dispun 
doar de resurse și expertiză limitate și 
dacă sunt necesare garanții eficace și 
adecvate care să însoțească aceste 
mecanisme.

Or. en

Amendamentul 790
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 4
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
protejeze și să susțină actualele derogări 
limitate de la răspunderea secundară pentru 
furnizorii de servicii ale societății 
informaționale (intermediari online) 
prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
protejeze, să susțină și să adapteze 
actualele derogări limitate de la 
răspunderea secundară pentru furnizorii de 
servicii ale societății informaționale 
(intermediari online) prevăzute la articolele 
12, 13 și 14 din Directiva privind comerțul 
electronic la noile provocări din peisajul 
digital. Prin urmare, Actul privind 
serviciile digitale ar trebui să introducă 
un regim de răspundere adaptat, cu 
mecanisme adecvate de asigurare a 
respectării normelor pentru activitățile 
comerciale de pe piețele online, cu scopul 
de a garanta protecția consumatorilor și 
siguranța produselor.

Or. en

Amendamentul 791
Marc Angel, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
protejeze și să susțină actualele derogări 
limitate de la răspunderea secundară 
pentru furnizorii de servicii ale societății 
informaționale (intermediari online) 
prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină și să modernizeze actualul regim 
de răspundere prevăzut la articolele 12, 13 
și 14 din Directiva privind comerțul 
electronic; Fără a aduce atingere 
articolului 6a litera (d) din Directiva (UE) 
2019/2161, Actul privind serviciile digitale 
ar trebui să stabilească un regim special 
de răspundere pentru piețele online, 
inclusiv pentru serviciile care permit 
încheierea unui contract la distanță între 
un comerciant și un consumator prin 
reclame, comparații digitale, reputație sau 
alte servicii de consultanță.

Or. en
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Amendamentul 792
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
protejeze și să susțină actualele derogări 
limitate de la răspunderea secundară 
pentru furnizorii de servicii ale societății 
informaționale (intermediari online) 
prevăzute la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
protejeze și să susțină domeniul de 
aplicare al actualului regim de 
răspundere limitată pentru furnizorii de 
servicii ale societății informaționale 
(intermediari online) prevăzute la articolele 
12, 13 și 14 din Directiva privind comerțul 
electronic.

Or. en

Amendamentul 793
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
dacă intervențiile furnizorilor de servicii 
de găzduire cu funcții editoriale și un 
anumit „grad de control asupra datelor”, 
prin marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă 
prelucrare a anumitor conținuturi în 
scopuri lucrative și care echivalează cu 
adoptarea conținutului unui terț ca fiind 
conținut propriu (considerată astfel de 
către utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor 
active.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive.
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Or. en

Amendamentul 794
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
dacă intervențiile furnizorilor de servicii 
de găzduire cu funcții editoriale și un 
anumit „grad de control asupra datelor”, 
prin marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă 
prelucrare a anumitor conținuturi în 
scopuri lucrative și care echivalează cu 
adoptarea conținutului unui terț ca fiind 
conținut propriu (considerată astfel de 
către utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor 
active.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să codifice 
jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii 
Europene cu privire la această chestiune.

Or. en

Amendamentul 795
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
aibă în vedere înlocuirea noțiunii de 
gazde active și pasive. Măsurile revizuite 
ar trebui să clarifice dacă intervențiile 
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dacă intervențiile furnizorilor de servicii de 
găzduire cu funcții editoriale și un anumit 
„grad de control asupra datelor”, prin 
marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă 
prelucrare a anumitor conținuturi în 
scopuri lucrative și care echivalează cu 
adoptarea conținutului unui terț ca fiind 
conținut propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

furnizorilor de servicii de găzduire care 
creează conținutul sau au un anumit „grad 
de contribuție la ilegalitatea conținutului” 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii), precum 
și dacă un furnizor care optimizează 
modelele economice ale serviciilor în 
moduri care generează riscuri inerente în 
materie de conținut/activitate ilegală sau 
dăunătoare și/sau pentru drepturile și 
libertățile fundamentale determină 
neaplicarea dispozițiilor „sferei de 
siguranță” pe motivul naturii lor active.

Or. en

Amendamentul 796
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
dacă intervențiile furnizorilor de servicii de 
găzduire cu funcții editoriale și un anumit 
„grad de control asupra datelor”, prin 
marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

În conformitate cu legislația europeană 
existentă, actul privind serviciile digitale ar 
trebui să remedieze insecuritatea juridică în 
ceea ce privește noțiunea de gazde active și 
pasive. Măsurile revizuite ar trebui să 
clarifice dacă intervențiile furnizorilor de 
servicii de găzduire cu funcții editoriale și 
un anumit „grad de control asupra datelor”, 
prin marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

Or. es
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Amendamentul 797
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
dacă intervențiile furnizorilor de servicii de 
găzduire cu funcții editoriale și un anumit 
„grad de control asupra datelor”, prin 
marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
faptul că intervențiile furnizorilor de 
servicii de găzduire cu funcții editoriale și 
un anumit „grad de control asupra datelor”, 
prin marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicarea dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

Or. en

Amendamentul 798
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
dacă intervențiile furnizorilor de servicii de 
găzduire cu funcții editoriale și un anumit 
„grad de control asupra datelor”, prin 
marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
remedieze insecuritatea juridică în ceea ce 
privește noțiunea de gazde active și pasive. 
Măsurile revizuite ar trebui să clarifice 
faptul că intervențiile furnizorilor de 
servicii de găzduire cu funcții editoriale și 
un anumit „grad de control asupra datelor”, 
prin marcarea, organizarea, promovarea, 
optimizarea, prezentarea sau altă prelucrare 
a anumitor conținuturi în scopuri lucrative 
și care echivalează cu adoptarea 
conținutului unui terț ca fiind conținut 
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propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

propriu (considerată astfel de către 
utilizatori sau consumatori medii) 
determină neaplicare dispozițiilor „sferei 
de siguranță” pe motivul naturii lor active.

Or. en

Amendamentul 799
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui 
să își mențină măsurile de protecție 
prevăzute pentru furnizorii inactivi și 
pentru alte servicii de fundal și de 
infrastructură care nu reprezintă părți în 
cadrul relațiilor contractuale dintre 
intermediarii online și clienții comerciali 
sau privați ai acestora. Aceste servicii de 
fundal nu ar trebui să fie răspunzătoare 
pentru acțiuni cu privire la care nu au 
avut un rol decizional general activ și prin 
intermediul cărora doar implementează 
deciziile intermediarilor online sau ale 
clienților acestora.

Or. en

Amendamentul 800
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 5 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Noile propuneri privind obligațiile în 
materie de gestionare și moderare a 
conținutului, dacă sunt considerate 
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necesare pe lângă un mecanism de 
notificare și de acțiune, ar trebui să fie 
posibile numai în cadrul regulamentului 
propus privind măsurile ex ante pentru 
actorii importanți de pe piață.

Or. en

Amendamentul 801
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic. Intermediarii online nu ar trebui 
să facă obiectul unor obligații generale de 
monitorizare.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic, clarificând totuși faptul că 
verificarea și analiza nediscriminatorie a 
integralității conținutului sau 
comunicațiilor găzduite de un furnizor de 
servicii ale societății informaționale se 
încadrează, de asemenea, în definiția 
monitorizării generale. Intermediarii 
online nu ar trebui să facă obiectul unor 
obligații generale de monitorizare.

Or. en

Amendamentul 802
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
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monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic. Intermediarii online nu ar trebui 
să facă obiectul unor obligații generale de 
monitorizare.

monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic. Intermediarii online nu ar trebui 
să facă obiectul unor obligații generale de 
monitorizare și nici obiectul unor cerințe 
pentru măsuri de control ex ante bazate 
pe instrumente automatizate sau pe 
filtrarea conținutului la încărcare.

Or. en

Amendamentul 803
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic. Intermediarii online nu ar 
trebui să facă obiectul unor obligații 
generale de monitorizare.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
mențină interdicția generală de 
monitorizare prevăzută la articolul 15 din 
actuala Directivă privind comerțul 
electronic aplicabilă intermediarilor 
online pasivi.

Or. en

Amendamentul 804
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Măsurile voluntare
O clauză privind măsurile voluntare ar 
încuraja întreprinderile să se implice în 
acțiuni voluntare suplimentare de 
moderare a conținutului, pe lângă cele 
prevăzute de lege. Scopul ar fi eliminarea 
presupunerii și a riscului ca, în cazul în 
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care o întreprindere se implică cu bună-
credință în astfel de acțiuni voluntare, să 
își piardă automat protecția oferită de 
sfera de siguranță.
În actualul mediu legislativ, 
întreprinderile adoptă astfel de măsuri pe 
propriul risc, întrucât pot fi trase la 
răspundere pentru că nu au luat măsuri 
în legătură cu conținutul ilegal pe care îl 
identifică, chiar și atunci când 
concluzionează cu bună-credință că nu 
este necesară eliminarea respectivului 
conținut.
Riscul răspunderii creează un stimulent 
incorect pentru întreprinderi, fie în sensul 
că se vor abține de la a efectua o 
moderare proactivă rezonabilă, fie că vor 
practica o moderare excesivă, eliminând 
conținuturi valoroase, și conduce, în 
consecință, la o posibilă încălcare a 
libertății de exprimare sau a altor drepturi 
fundamentale.
O clauză privind măsurile voluntare ar 
asigura, de asemenea, faptul că, în cazul 
în care o platformă sau un furnizor de 
servicii ale societății informaționale a 
examinat în mod voluntar una sau mai 
multe părți ale unui conținut în legătură 
cu unul sau mai multe tipuri de ilegalități 
(sau pentru încălcări ale politicilor sale 
privind conținutul, de exemplu, 
calomnie), se consideră că furnizorul nu 
are cunoștință de ilegalitatea altor părți 
neexaminate ale conținutului de pe 
platforma sa (de exemplu, încălcări ale 
dreptului de autor). De asemenea, 
dispoziția ar asigura faptul că, în cazul în 
care furnizorul de servicii ale societății 
informaționale a examinat în mod 
voluntar conținutul pentru unul sau mai 
multe tipuri de ilegalități (sau pentru 
încălcări ale politicilor sale privind 
conținutul), se consideră că furnizorul nu 
are cunoștință de toate celelalte mijloace 
posibile prin care același conținut ar 
putea fi ilegal.
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Or. en

Amendamentul 805
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea V – punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cu toate acestea, Actul privind serviciile 
digitale poate permite acțiuni voluntare 
care le-ar acorda intermediarilor online 
posibilitatea de a-și asuma 
responsabilitatea socială fără a pierde 
protecțiile prevăzute de articolul 14.

Or. en

Amendamentul 806
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
propună norme specifice pentru piețele 
online în privința vânzării online de 
produse și servicii către consumatori.

Actul privind serviciile digitale sau 
măsurile fără caracter legislativ asociate 
ar trebui să propună norme specifice pentru 
piețele online în privința vânzării online de 
produse și servicii către consumatori.

Or. en

Amendamentul 807
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
propună norme specifice pentru piețele 
online în privința vânzării online de 
produse și servicii către consumatori.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
propună norme specifice pentru piețele 
online în privința vânzării online, a 
promovării sau a furnizării de produse și 
servicii către consumatori.

Or. en

Amendamentul 808
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
propună norme specifice pentru piețele 
online în privința vânzării online de 
produse și servicii către consumatori.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
propună norme specifice pentru piețele 
online în privința vânzării online de 
produse și a furnizării de servicii către 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 809
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să acopere toate entitățile care 
oferă servicii și/sau produse 
consumatorilor din Uniune, inclusiv dacă 
sunt stabilite în afara Uniunii;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 810
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
specifică în ce țară sunt furnizate produsele 
sau serviciile, indiferent dacă sunt furnizate 
de piața respectivă, de o parte terță sau de 
un vânzător stabilit în interiorul sau în 
afara Uniunii;

– să se asigure că piețele online 
specifică în ce țară sunt furnizate produsele 
sau serviciile, indiferent dacă sunt furnizate 
de piața respectivă sau de o parte terță;

Or. en

Amendamentul 811
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
specifică în ce țară sunt furnizate 
produsele sau serviciile, indiferent dacă 
sunt furnizate de piața respectivă, de o 
parte terță sau de un vânzător stabilit în 
interiorul sau în afara Uniunii;

– să se asigure că piețele online 
specifică în ce țară sunt vândute produsele 
sau furnizate serviciile, indiferent dacă 
sunt furnizate de piața respectivă, de o 
parte terță sau de un vânzător stabilit în 
interiorul sau în afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 812
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 3 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să prevadă obligații clare pentru 
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ca piețele online să îndeplinească 
cerințele în materie de transparență, 
responsabilitate și trasabilitate și să aplice 
măsuri proactive și reactive pentru a evita 
comercializarea de produse ilegale și 
nesigure către consumatorii din UE;

Or. es

Amendamentul 813
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile 
făcute de furnizor;

– să se asigure că piețele online 
elimină, în conformitate cu notificarea 
formulată de autoritățile relevante, 
informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile 
făcute de furnizor;

Or. en

Amendamentul 814
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și 
declarațiile făcute de furnizor;

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor;

Or. en
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Amendamentul 815
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile 
făcute de furnizor;

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile 
făcute de furnizor, în caz contrar devenind 
responsabile;

Or. en

Amendamentul 816
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
elimină informațiile care induc în eroare 
comunicate de furnizor sau de clienți, 
inclusiv garanțiile înșelătoare și declarațiile 
făcute de furnizor;

– să se asigure că piețele online 
elimină rapid informațiile care induc în 
eroare comunicate de furnizor sau de 
clienți, inclusiv garanțiile înșelătoare și 
declarațiile făcute de furnizor;

Or. en

Amendamentul 817
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Brando Benifei, Biljana Borzan, Andreas Schieder, 
Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să facă 
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dovada unei calificări în cazul în care o 
furnizare de servicii necesită existența 
unei anumite calificări pentru a evita 
furnizarea către consumatori a unor 
informații înșelătoare sau de natură să 
inducă în eroare;

Or. en

Amendamentul 818
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
prevăd pe site-ul lor un punct de contact 
pentru consumatori și autoritățile 
naționale specific, ușor de găsit, pentru 
notificarea produselor nesigure;

Or. en

Amendamentul 819
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 4 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online au 
obligația de a verifica dacă un produs se 
află în Sistemul de alertă rapidă al 
Uniunii pentru produse nealimentare 
periculoase (Rapex) înainte de a-l afișa pe 
site-ul lor;

Or. en
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Amendamentul 820
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

- în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore; piețele online ar trebui să aibă 
obligația de a coopera cu autoritățile, 
precum și de a le informa de îndată ce 
află că pe platforma lor există produse 
nesigure sau neconforme cu standardele 
europene în materie de siguranță;

Or. es

Amendamentul 821
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure și/sau 
contrafăcute de către sistemele de alertă 
rapidă ale Uniunii sau de către autoritățile 
de protecție a consumatorilor, ar trebui să 
fie obligatorie scoaterea lor de pe piață în 
termen de 24 de ore și ar trebui luate 
măsuri pentru a preveni reapariția lor pe 
piață;

Or. en
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Amendamentul 822
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii, 
de către autoritățile naționale de 
supraveghere a pieței, de către autoritățile 
vamale sau de către autoritățile de protecție 
a consumatorilor, ar trebui să fie 
obligatorie scoaterea lor de pe piață în 
termen de 24 de ore;

Or. en

Amendamentul 823
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață într-un termen 
rezonabil de la primirea unei notificări 
din partea autorităților competente;

Or. en

Amendamentul 824
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Svenja Hahn



AM\1205187RO.docx 111/159 PE652.305v01-00

RO

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de două 
zile lucrătoare de la data primirii 
notificării;

Or. en

Amendamentul 825
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață în termen de 24 de 
ore;

– în momentul în care anumite 
produse sunt identificate ca nesigure de 
către sistemele de alertă rapidă ale Uniunii 
sau de către autoritățile de protecție a 
consumatorilor, ar trebui să fie obligatorie 
scoaterea lor de pe piață într-un termen 
rezonabil;

Or. en

Amendamentul 826
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să includă o obligație de protejare 
a utilizatorilor, astfel încât, în cazul în 
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care o piață online obține dovezi credibile 
cu privire la desfășurarea de activități 
ilegale pe platforma sa, dar nu ia măsuri 
adecvate pentru protejarea 
consumatorilor online, aceasta devine 
responsabilă pentru prejudiciile cauzate 
consumatorilor prin această lipsă de 
acțiune;

Or. en

Amendamentul 827
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să facă 
schimb de informații cu privire la 
recidiviști și să ia măsuri pentru a evita ca 
bunurile eliminate de pe un site să 
reapară pe alte piețe online;

Or. en

Amendamentul 828
Maria Grapini, Brando Benifei, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv;

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv; piețele online trebuie 
să informeze consumatorii dacă un 
produs pe care l-au cumpărat anterior a 
fost eliminat pentru motivul că nu era 
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conform;

Or. en

Amendamentul 829
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Christian Doleschal, 
Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv;

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și să intensifice 
cooperarea cu autoritățile naționale și cu 
asociațiile de consumatori în ceea ce 
privește retragerile și să întreprindă orice 
acțiune necesară pentru a se asigura că 
retragerile se realizează efectiv;

Or. en

Amendamentul 830
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv;

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv; să fie coerentă și 
complementară în raport cu reforma 
Directivei privind siguranța generală a 
produselor;

Or. en
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Amendamentul 831
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv;

– după ce produsul a fost eliminat, 
să oblige piețele online să informeze 
consumatorii cu privire la orice problemă 
de siguranță și la orice acțiune necesară 
pentru a se asigura că retragerile se 
realizează efectiv;

Or. en

Amendamentul 832
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să oblige piețele online să 
informeze consumatorii cu privire la orice 
problemă de siguranță și la orice acțiune 
necesară pentru a se asigura că retragerile 
se realizează efectiv;

- să oblige piețele online să 
informeze rapid consumatorii cu privire la 
orice problemă de siguranță și la orice 
acțiune necesară pentru a se asigura că 
retragerile se realizează efectiv;

Or. es

Amendamentul 833
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se ocupe de răspunderea 
piețelor online atunci când platformele au 
o influență predominantă asupra 
furnizorilor și a unor elemente esențiale 

eliminat
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ale tranzacțiilor economice, cum ar fi 
mijloacele de plată, prețurile, condițiile 
implicite sau conduita, urmărind 
facilitarea vânzării de bunuri către 
consumatorii de pe piața europeană și nu 
există niciun producător, importator sau 
distribuitor stabilit în Uniune care poate fi 
considerat răspunzător;

Or. en

Amendamentul 834
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să se ocupe de răspunderea piețelor 
online atunci când platformele au o 
influență predominantă asupra furnizorilor 
și a unor elemente esențiale ale 
tranzacțiilor economice, cum ar fi 
mijloacele de plată, prețurile, condițiile 
implicite sau conduita, urmărind facilitarea 
vânzării de bunuri către consumatorii de pe 
piața europeană și nu există niciun 
producător, importator sau distribuitor 
stabilit în Uniune care poate fi considerat 
răspunzător;

- să se ocupe, din punctul de vedere 
al responsabilității proprii, de chestiunea 
răspunderii piețelor online atunci când 
platformele au o influență predominantă 
asupra furnizorilor și a unor elemente 
esențiale ale tranzacțiilor economice, cum 
ar fi mijloacele de plată, prețurile, 
condițiile implicite sau conduita, urmărind 
facilitarea vânzării de bunuri către 
consumatorii de pe piața europeană și nu 
există niciun producător, importator sau 
distribuitor stabilit în Uniune care poate fi 
considerat răspunzător;

Or. fr

Amendamentul 835
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 7 a (nouă)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să analizeze opțiunea pe care o au 
furnizorii stabiliți într-o țară terță de a 
desemna un reprezentant legal, stabilit în 
Uniune, care poate fi tras la răspundere 
pentru vânzarea, către consumatori 
europeni, a unor produse care nu respectă 
normele de siguranță ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 836
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se ocupe de răspunderea 
piețelor online în cazul în care nu a 
informează consumatorii că un terț este 
furnizorul efectiv al bunurilor sau 
serviciilor, atribuind astfel pieței 
răspunderea contractuală față de 
consumator; răspunderea ar trebui luată 
în considerare și în cazul în care piața 
furnizează informații, garanții sau 
declarații înșelătoare;

eliminat

Or. en

Amendamentul 837
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să se ocupe de răspunderea piețelor 
online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul 

- să se ocupe, din punctul de vedere 
al responsabilității proprii, de chestiunea 
răspunderii piețelor online în cazul în care 
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efectiv al bunurilor sau serviciilor, 
atribuind astfel pieței răspunderea 
contractuală față de consumator; 
răspunderea ar trebui luată în considerare și 
în cazul în care piața furnizează informații, 
garanții sau declarații înșelătoare;

acestea nu informează consumatorii că un 
terț este furnizorul efectiv al bunurilor sau 
serviciilor, atribuind astfel pieței 
răspunderea contractuală față de 
consumator; răspunderea ar trebui luată în 
considerare și în cazul în care piața 
furnizează informații, garanții sau 
declarații înșelătoare;

Or. fr

Amendamentul 838
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se ocupe de răspunderea piețelor 
online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul 
efectiv al bunurilor sau serviciilor, 
atribuind astfel pieței răspunderea 
contractuală față de consumator; 
răspunderea ar trebui luată în considerare și 
în cazul în care piața furnizează informații, 
garanții sau declarații înșelătoare;

– să se ocupe de răspunderea piețelor 
online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul 
efectiv al bunurilor sau serviciilor, 
atribuind astfel pieței răspunderea 
contractuală față de consumator; 
răspunderea ar trebui luată în considerare și 
în cazul în care piața furnizează în mod 
deliberat informații, garanții sau declarații 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 839
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se ocupe de răspunderea piețelor 
online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul 
efectiv al bunurilor sau serviciilor, 

– să se ocupe de răspunderea piețelor 
online în cazul în care nu a informează 
consumatorii că un terț este furnizorul 
efectiv al bunurilor sau serviciilor, 
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atribuind astfel pieței răspunderea 
contractuală față de consumator; 
răspunderea ar trebui luată în considerare și 
în cazul în care piața furnizează informații, 
garanții sau declarații înșelătoare;

atribuind astfel pieței răspunderea 
contractuală față de consumator; 
răspunderea ar trebui luată în considerare și 
în cazul în care piața furnizează informații 
înșelătoare;

Or. en

Amendamentul 840
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– deși piețele online trebuie să 
răspundă pentru prejudiciile cauzate, 
pentru executarea contractului și pentru 
garanții și deși consumatorii trebuie să 
poată beneficia de aceleași drepturi și căi 
de contestare disponibile împotriva 
furnizorului sau a producătorului, piața 
online ar trebui să aibă dreptul de a 
recurge la o cale de atac împotriva părții 
în culpă;

Or. en

Amendamentul 841
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să prevadă obligații pentru piețele 
online în ceea ce privește colectarea și 
verificarea datelor de contact ale 
vânzătorilor înainte de a permite crearea 
unui cont. Astfel de date privind produsele 
nesigure și ilegale trebuie partajate și cu 
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autoritățile competente;

Or. es

Amendamentul 842
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să exploreze posibilitatea de a 
extinde angajamentul asumat de unii 
comercianți cu amănuntul din sectorul 
comerțului electronic și de Comisie de a 
elimina mai rapid produsele periculoase 
din vânzare, în cadrul sistemului de 
angajament voluntar pentru siguranța 
produselor (Product Safety Pledge) și să 
indice care dintre aceste angajamente ar 
putea deveni obligatorii.

eliminat

Or. en

Amendamentul 843
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să exploreze posibilitatea de a 
extinde angajamentul asumat de unii 
comercianți cu amănuntul din sectorul 
comerțului electronic și de Comisie de a 
elimina mai rapid produsele periculoase 
din vânzare, în cadrul sistemului de 
angajament voluntar pentru siguranța 
produselor (Product Safety Pledge) și să 
indice care dintre aceste angajamente ar 
putea deveni obligatorii.

– să exploreze posibilitatea de a 
extinde angajamentul asumat de unii 
comercianți cu amănuntul din sectorul 
comerțului electronic și de Comisie de a 
elimina mai rapid produsele periculoase 
sau contrafăcute din vânzare, în cadrul 
sistemelor de angajament voluntar pentru 
siguranța produselor „Product Safety 
Pledge” și „memorandumul de înțelegere 
privind vânzarea prin internet a 
mărfurilor contrafăcute”, și să indice care 
dintre aceste angajamente ar putea deveni 
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obligatorii.

Or. en

Amendamentul 844
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să exploreze posibilitatea de a 
extinde angajamentul asumat de unii 
comercianți cu amănuntul din sectorul 
comerțului electronic și de Comisie de a 
elimina mai rapid produsele periculoase 
din vânzare, în cadrul sistemului de 
angajament voluntar pentru siguranța 
produselor (Product Safety Pledge) și să 
indice care dintre aceste angajamente ar 
putea deveni obligatorii.

– să exploreze posibilitatea de a oferi 
stimulente pozitive care ar putea încuraja 
și alte întreprinderi să adere la sistemul de 
angajament voluntar pentru siguranța 
produselor (Product Safety Pledge).

Or. en

Amendamentul 845
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că piețele online 
furnizează informații clare și ușor de 
înțeles consumatorilor cu privire la 
impactul comerțului electronic asupra 
mediului; mai exact, piețele online ar 
trebui să fie obligate să furnizeze 
informații în legătură cu utilizarea unor 
metode sustenabile și eficiente de livrare a 
produselor, a ambalajelor ecologice, 
precum și în legătură cu amprenta de 
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carbon și cu alte efecte asupra mediului 
ale returnării articolelor nedorite, care 
implică un transport dublu sau care 
necesită mai degrabă eliminare decât 
revânzare.

Or. en

Amendamentul 846
Andreas Schieder, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VI – paragraful 2 – liniuța 9 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să oblige furnizorii de platforme să 
clarifice identitatea furnizorilor 
comerciali terți pe baza registrului 
comercial, să încheie o asigurare pentru a 
despăgubi consumatorii în cazul în care 
furnizorii terți îndoielnici nu sunt 
disponibili pe platformă sau care altfel se 
sustrag responsabilităților lor, pentru a 
preveni reapariția ofertelor ilegale 
raportate și pentru a verifica prompt 
cazurile de fraudă raportate de 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 847
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – titlu

Propunerea de rezoluție Amendamentul

VII. REGLEMENTAREA EX-ANTE A 
PLATFORMELOR SISTEMICE

VII. REGLEMENTAREA EX-ANTE A 
PLATFORMELOR CU POZIȚIE 
DOMINANTĂ

Or. de
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Amendamentul 848
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor, 
respectând totodată legislația privind 
politica în domeniul concurenței și 
principiile acestei politici. Noul cadru ar 
trebui să țină seama de faptul că abuzul 
de poziție dominantă este cel care ar 
trebui să fie abordat cu atenție, iar nu 
poziția dominantă în sine.

Or. en

Amendamentul 849
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Marion Walsmann, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor, a 
antreprenorilor și a întreprinderilor nou-
înființate, creând disfuncționalități ale 
pieței.

Or. en
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Amendamentul 850
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor, și să 
asigure posibilitatea reală a 
consumatorilor de a alege.

Or. en

Amendamentul 851
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul sistemic al anumitor platforme online 
nu va pune în pericol piața internă prin 
excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor.

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
prezinte o propunere pentru a se asigura că 
rolul dominant al anumitor platforme 
online nu va pune în pericol piața internă 
prin excluderea neloială a noilor operatori 
inovatori, inclusiv a IMM-urilor.

Or. de

Amendamentul 852
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui 
să realizeze acest lucru într-un instrument 
distinct, iar nu în cadrul revizuirii 
Directivei privind comerțul electronic.

Or. en

Amendamentul 853
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită 
autorităților de reglementare să impună 
acestor întreprinderi măsuri reparatorii 
pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței, fără a încălca normele de 
reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital;

Or. en

Amendamentul 854
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 

- să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
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comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită 
autorităților de reglementare să impună 
acestor întreprinderi măsuri reparatorii 
pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței, fără a încălca normele de 
reglementare;

comportamentul neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile;

Or. sv

Amendamentul 855
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită 
autorităților de reglementare să impună 
acestor întreprinderi măsuri reparatorii 
pentru a remedia disfuncționalitățile 
pieței, fără a încălca normele de 
reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
care să stabilească condiții care, dacă ar 
fi îndeplinite, ar necesita măsuri și cerințe 
suplimentare în materie de transparență, 
pe lângă cele prevăzute de Regulamentul 
privind platformele și întreprinderile;

Or. en

Amendamentul 856
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Romana Tomc, Maria da Graça 
Carvalho, Edina Tóth, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
asimetric pentru a împiedica (și nu doar a 
remedia) comportamentele neloial pe piață 
al „platformelor sistemice” în mediul 
digital, pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi cu o poziție semnificativă pe 
piață măsuri reparatorii pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței, fără a încălca 
normele de reglementare;

Or. en

Amendamentul 857
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi sancțiuni pentru a remedia 
disfuncționalitățile pieței;

Or. en

Amendamentul 858
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
disfuncționalitățile pieței cauzate de 
comportamentul „platformelor sistemice” 
în mediul digital, pe baza Regulamentului 
privind platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

Or. en

Amendamentul 859
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

- să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor cu poziție dominantă” în 
mediul digital, pe baza Regulamentului 
privind platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

Or. de

Amendamentul 860
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele de reglementare;

– să instituie un mecanism ex ante 
pentru a împiedica (și nu doar a remedia) 
comportamentele neloial pe piață al 
„platformelor sistemice” în mediul digital, 
pe baza Regulamentului privind 
platformele și întreprinderile; acest 
mecanism ar trebui să permită autorităților 
de reglementare să impună acestor 
întreprinderi măsuri reparatorii pentru a 
remedia disfuncționalitățile pieței, fără a 
încălca normele în materie de concurență;

Or. en

Amendamentul 861
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite 
ordine care să interzică întreprinderilor 
care au fost identificate ca „platforme 
sistemice”, printre altele, următoarele 
practici: discriminarea în ceea ce privește 
serviciile intermediare; utilizarea datelor 
pentru a face intrarea pe piață a terților mai 
dificilă; practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui 
să aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 
dar să suporte sarcina probei în acest 
sens;

– un astfel de mecanism ar trebui să 
permită autorității naționale de 
reglementare din țara de origine să 
impună măsuri reparatorii acestor 
întreprinderi pentru a aborda 
disfuncționalitățile pieței, pe baza 
condițiilor din cadrul instrumentului 
juridic și a unei liste închise de acțiuni 
pozitive și negative. Acest raport nu ar 
trebui să aducă atingere acestei liste, iar 
evaluarea impactului ar trebui să 
efectueze o analiză detaliată a diferitelor 
probleme observate, până în prezent, pe 
piață, cum ar fi:
– discriminarea în ceea ce privește 
serviciile intermediare;

– utilizarea datelor pentru a face intrarea pe 



AM\1205187RO.docx 129/159 PE652.305v01-00

RO

piață a terților mai dificilă;

– lipsa de interoperabilitate și de 
instrumente, date, expertiză și resurse 
adecvate utilizate pentru a permite 
consumatorilor să treacă de la o platformă 
digitală sau de la un ecosistem de internet 
la altul;
– obligațiile în materie de gestionare și 
moderare a conținutului, cum ar fi 
recomandările privind conținutul și 
personalizarea unei interfețe de utilizator.

Or. en

Amendamentul 862
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 
dar să suporte sarcina probei în acest sens;

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
analiza înfășurării datelor utilizată pentru 
a extinde poziția dominantă pe piețele 
adiacente, având ca efect autofavorizarea 
propriilor produse și servicii și practicile 
care vizează blocarea consumatorilor; 
întreprinderile ar trebui să aibă posibilitatea 
de a demonstra că respectivul 
comportament este justificat, dar să suporte 
sarcina probei în acest sens;

Or. en
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Amendamentul 863
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 
dar să suporte sarcina probei în acest 
sens;

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; ca răspuns la constatările 
detaliate ale unei autorități de 
reglementare, întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat 
înainte de intrarea în vigoare a oricărui 
ordin;

Or. en

Amendamentul 864
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 

- să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme cu poziție 
dominantă”, printre altele, următoarele 
practici: discriminarea în ceea ce privește 
serviciile intermediare; utilizarea datelor 
pentru a face intrarea pe piață a terților mai 
dificilă; practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 
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dar să suporte sarcina probei în acest sens; dar să suporte sarcina probei în acest sens;

Or. de

Amendamentul 865
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere autorităților de 
reglementare competența de a emite ordine 
care să interzică întreprinderilor care au 
fost identificate ca „platforme sistemice”, 
printre altele, următoarele practici: 
discriminarea în ceea ce privește serviciile 
intermediare; utilizarea datelor pentru a 
face intrarea pe piață a terților mai dificilă; 
practicile care vizează blocarea 
consumatorilor; întreprinderile ar trebui să 
aibă posibilitatea de a demonstra că 
respectivul comportament este justificat, 
dar să suporte sarcina probei în acest 
sens;

– să confere autorităților competența 
de a emite ordine care să interzică 
întreprinderilor care au fost identificate ca 
„platforme sistemice”, printre altele, 
următoarele practici: discriminarea în ceea 
ce privește serviciile intermediare; 
utilizarea datelor pentru a face intrarea pe 
piață a terților mai dificilă; practicile care 
vizează blocarea consumatorilor, dar 
autoritățile ar trebui să suporte sarcina 
probei în acest sens; întreprinderile ar 
trebui să aibă posibilitatea de a demonstra 
că respectivul comportament este justificat;

Or. en

Amendamentul 866
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să exploreze posibilitatea de a 
introduce alte măsuri reparatorii ex ante 
care împiedică crearea de noi platforme 
sistemice. Pe lângă mecanismul ex ante 
reactiv, Actul privind serviciile digitale ar 
trebui să prevadă mecanisme preventive 
care au rolul de a preveni crearea de 
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controlori ai fluxului de informație;

Or. en

Amendamentul 867
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să abiliteze Comisia să impună 
condiții și decizii suplimentare în legătură 
cu normele în domeniul concurenței, 
inclusiv cu privire la autofavorizare și la 
integrarea verticală globală, asigurând 
totodată independența completă a 
ambelor instrumente de politică;

Or. en

Amendamentul 868
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 2 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să confere Comisiei competența de 
a decide dacă un furnizor de servicii ale 
societății informaționale este o „platformă 
sistemică” bazată pe condițiile 
mecanismului;

Or. en

Amendamentul 869
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că trebuie 
impuse tuturor „platformelor sistemice” 
anumite măsuri corective fără a fi 
necesară o decizie a unei autorități de 
reglementare, cum ar fi interdicția de a se 
implica în autofavorizare și în orice 
practici menite să îngreuneze schimbarea 
furnizorilor de către consumatori, sau alte 
forme de discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 870
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că trebuie 
impuse tuturor „platformelor sistemice” 
anumite măsuri corective fără a fi 
necesară o decizie a unei autorități de 
reglementare, cum ar fi interdicția de a se 
implica în autofavorizare și în orice 
practici menite să îngreuneze schimbarea 
furnizorilor de către consumatori, sau alte 
forme de discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

eliminat

Or. en

Amendamentul 871
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt, Biljana 
Borzan
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că trebuie impuse 
tuturor „platformelor sistemice” anumite 
măsuri corective fără a fi necesară o 
decizie a unei autorități de reglementare, 
cum ar fi interdicția de a se implica în 
autofavorizare și în orice practici menite să 
îngreuneze schimbarea furnizorilor de către 
consumatori, sau alte forme de 
discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

– să clarifice faptul că trebuie impuse 
tuturor „platformelor sistemice” anumite 
măsuri corective fără a fi necesară o 
decizie a unei autorități de reglementare, 
cum ar fi transparența cu privire la modul 
în care platformele dominante își 
desfășoară activitățile comerciale: în 
special cu privire la modul în care 
colectează și utilizează datele, interdicția 
de a se implica în autofavorizare și în orice 
practici menite să îngreuneze schimbarea 
furnizorilor de către consumatori, sau alte 
forme de discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi, 
interdicția privind condițiile comerciale 
asimetrice;

Or. en

Amendamentul 872
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice faptul că trebuie impuse 
tuturor „platformelor sistemice” anumite 
măsuri corective fără a fi necesară o 
decizie a unei autorități de reglementare, 
cum ar fi interdicția de a se implica în 
autofavorizare și în orice practici menite 
să îngreuneze schimbarea furnizorilor de 
către consumatori, sau alte forme de 
discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

- să clarifice faptul că trebuie impuse 
tuturor „platformelor cu poziție 
dominantă” anumite măsuri corective fără 
a fi necesară o decizie a unei autorități de 
reglementare, cum ar fi interdicția ca o 
platformă cu poziție dominantă să facă 
trimitere la sine și să se implice în orice 
practici menite să îngreuneze schimbarea 
furnizorilor de către consumatori, sau alte 
forme de discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

Or. de
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Amendamentul 873
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să clarifice faptul că trebuie impuse 
tuturor „platformelor sistemice” anumite 
măsuri corective fără a fi necesară o 
decizie a unei autorități de reglementare, 
cum ar fi interdicția de a se implica în 
autofavorizare și în orice practici menite să 
îngreuneze schimbarea furnizorilor de către 
consumatori, sau alte forme de 
discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

– să clarifice faptul că toate 
„platformele sistemice” trebuie să facă 
obiectul anumitor măsuri de reglementare, 
fără a fi necesară o decizie a unei autorități 
de reglementare, cum ar fi interdicția de a 
se implica în autofavorizare și în orice 
practici menite să îngreuneze schimbarea 
furnizorilor de către consumatori, sau alte 
forme de discriminare care exclud sau 
dezavantajează alte întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 874
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună amenzi „platformelor sistemice” 
care nu respectă diferitele obligații de 
reglementare ce le sunt impuse;

– să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună inițial măsuri corective în plan 
comportamental și, în cazul în care aceste 
măsuri nu sunt îndeplinite în termenul 
prevăzut de autorități, să aplice amenzi 
„platformelor sistemice” care nu respectă 
diferitele obligații de reglementare ce le 
sunt impuse;

Or. en

Amendamentul 875
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Edina Tóth, Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună amenzi „platformelor sistemice” 
care nu respectă diferitele obligații de 
reglementare ce le sunt impuse;

– să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună sancțiuni „platformelor 
sistemice” care nu respectă diferitele 
obligații de reglementare ce le sunt impuse;

Or. en

Amendamentul 876
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună amenzi „platformelor sistemice” 
care nu respectă diferitele obligații de 
reglementare ce le sunt impuse;

- să abiliteze autoritățile de 
reglementare să adopte măsuri provizorii și 
să impună amenzi „platformelor cu poziție 
dominantă” care nu respectă diferitele 
obligații de reglementare ce le sunt impuse;

Or. de

Amendamentul 877
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că drepturile, 
obligațiile și principiile RGPD - printre 
care reducerea la minimum a datelor, 
limitarea la scop, protecția inițială și 
implicită a datelor, temeiul juridic pentru 
prelucrare - sunt respectate;

– să se asigure că drepturile, 
obligațiile și principiile RGPD - printre 
care reducerea la minimum a datelor, 
limitarea la scop, protecția inițială și 
implicită a datelor, temeiul juridic pentru 
prelucrare - sunt respectate și că 
deficiențele în ceea ce privește crearea de 
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profiluri sunt abordate, pentru a se 
asigura protecția adecvată a 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 878
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să se asigure că utilizatorii 
„platformelor sistemice” vor putea să 
controleze în mod eficace rezultatele 
algoritmilor care le propun conținut 
specific; utilizatorii ar trebui să fie 
informați în mod corespunzător cu privire 
la toate motivele pentru care li se propune 
conținut specific;

Or. en

Amendamentul 879
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile 
de blocare a utilizatorilor și 
consumatorilor și de a lega artificial 
utilizatorii de o singură platformă 
sistemică, fără nicio posibilitate sau 
stimulent pentru a trece de la o platformă 

eliminat
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digitală sau de la un ecosistem de internet 
la altul. Ca parte a acestor măsuri, 
Comisia ar trebui să exploreze diferite 
tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente 
să ajungă pe platforma sistemică și să 
facă schimb de informații cu aceasta.

Or. en

Amendamentul 880
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
furnizării unei interfețe mecanice (interfață 
de programare a aplicațiilor) de către 
platformele sistemice, în special de către 
platformele de comunicare socială și de 
către serviciile de mesagerie, interfață 
care să permită utilizatorilor unor 
platforme concurente să ajungă pe 
platforma sistemică și să facă schimb de 
informații cu aceasta. Platformele 
sistemice nu pot partaja, păstra, monetiza 
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sau utiliza niciuna dintre datele primite de 
la terți pe parcursul activităților de 
interoperabilitate. Obligațiile în materie 
de interoperabilitate nu ar trebui să 
limiteze, să împiedice sau să întârzie 
capacitatea intermediarilor de a corecta 
vulnerabilitățile.

Or. en

Amendamentul 881
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel corespunzător, 
care să impună „platformelor sistemice” să 
facă schimb de instrumente, date, expertiză 
și resurse adecvate pentru a limita riscurile 
de blocare a utilizatorilor și consumatorilor 
și de a lega artificial utilizatorii de o 
singură platformă sistemică, fără nicio 
posibilitate sau stimulent pentru a trece de 
la o platformă digitală sau de la un 
ecosistem de internet la altul, ținând seama 
de compromisul dintre interoperabilitate 
și riscurile potențiale ale schimbului de 
date pentru consumatori. Ca parte a 
acestor măsuri, Comisia ar trebui să 
exploreze diferite tehnologii și diferite 
standarde și protocoale deschise, inclusiv 
posibilitatea unei interfețe mecanice 
(interfață de programare a aplicațiilor) care 
să permită utilizatorilor unor platforme 
concurente să ajungă pe platforma 
sistemică și să facă schimb de informații cu 
aceasta. În evaluarea impactului 
pachetului legislativ privind serviciile 
digitale trebuie incluse estimări detaliate 
conexe ale sarcinii financiare pentru UE 
sau pentru bugetele naționale.
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Or. en

Amendamentul 882
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile 
de blocare a utilizatorilor și consumatorilor 
și de a lega artificial utilizatorii de o 
singură platformă sistemică, fără nicio 
posibilitate sau stimulent pentru a trece de 
la o platformă digitală sau de la un 
ecosistem de internet la altul. Ca parte a 
acestor măsuri, Comisia ar trebui să 
exploreze diferite tehnologii și diferite 
standarde și protocoale deschise, inclusiv 
posibilitatea unei interfețe mecanice 
(interfață de programare a aplicațiilor) 
care să permită utilizatorilor unor 
platforme concurente să ajungă pe 
platforma sistemică și să facă schimb de 
informații cu aceasta.

- să impună măsuri de 
interoperabilitate tehnică de nivel ridicat, 
care să impună „platformelor sistemice” să 
asigure compatibilitatea serviciilor, a 
mecanismelor și a interfețelor lor cu cele 
ale platformelor alternative, pentru a 
limita riscurile de blocare a utilizatorilor și 
consumatorilor și de a lega artificial 
utilizatorii de o singură platformă 
sistemică, fără nicio posibilitate sau 
stimulent pentru a trece de la o platformă 
digitală sau de la un ecosistem de internet 
la altul; să le impună, de asemenea, 
pentru a evita aceleași riscuri, să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate; solicită Comisiei să 
studieze, ca parte a acestor măsuri, diferite 
tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
facă schimb de informații cu platforma 
sistemică, menținând, în același timp, 
beneficiile obținute de aceasta ca urmare 
a competențelor, a evoluțiilor și a 
inovațiilor sale, pentru o perioadă de doi 
ani după ce respectivele platforme au 
început să funcționeze în mod efectiv;

Or. fr

Amendamentul 883
Pablo Arias Echeverría, Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Róża Thun und Hohenstein, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

– să asigure măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date care nu se 
află în relație de rivalitate, date, expertiză 
și resurse adecvate pentru a limita riscurile 
de blocare a utilizatorilor și consumatorilor 
și de a lega artificial utilizatorii de o 
singură platformă sistemică, fără nicio 
posibilitate sau stimulent pentru a trece de 
la o platformă digitală sau de la un 
ecosistem de internet la altul și să le 
permită utilizatorilor să decidă cu privire 
la tipul de conținut pe care doresc să îl 
vadă. Ca parte a acestor măsuri, Comisia ar 
trebui să exploreze diferite tehnologii și 
diferite standarde și protocoale deschise, 
inclusiv posibilitatea unei interfețe 
mecanice (interfață de programare a 
aplicațiilor) care să permită utilizatorilor să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

Or. en

Amendamentul 884
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” care își 
desfășoară activitatea pe aceleași piețe să 
facă schimb de instrumente, date, expertiză 
și resurse adecvate pentru a limita riscurile 
de blocare a utilizatorilor și consumatorilor 
și de a lega artificial utilizatorii de o 
singură platformă sistemică, fără nicio 
posibilitate sau stimulent pentru a trece de 
la o platformă digitală care își desfășoară 
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măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

activitatea pe aceleași piețe sau de la un 
ecosistem de internet la altul. Ca parte a 
acestor măsuri, Comisia ar trebui să 
exploreze diferite tehnologii și diferite 
standarde și protocoale deschise, inclusiv 
posibilitatea unei interfețe mecanice 
(interfață de programare a aplicațiilor) care 
să permită utilizatorilor unor platforme 
concurente să ajungă pe platforma 
sistemică și să facă schimb de informații cu 
aceasta.

Or. en

Amendamentul 885
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

– să impună măsuri de 
interoperabilitate și interconectivitate de 
nivel ridicat, care să impună „platformelor 
sistemice” să facă schimb de instrumente, 
date, expertiză și resurse adecvate pentru a 
limita riscurile de blocare a utilizatorilor și 
consumatorilor și de a lega artificial 
utilizatorii de o singură platformă 
sistemică, fără nicio posibilitate sau 
stimulent pentru a trece de la o platformă 
digitală sau de la un ecosistem de internet 
la altul. Ca parte a acestor măsuri, Comisia 
ar trebui să exploreze diferite tehnologii și 
diferite standarde și protocoale deschise, 
inclusiv posibilitatea unei interfețe 
mecanice (interfață de programare a 
aplicațiilor) care să permită utilizatorilor 
unor platforme concurente să ajungă pe 
platforma sistemică și să facă schimb de 
informații cu aceasta.

Or. en
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Amendamentul 886
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor sistemice” să facă 
schimb de instrumente, date, expertiză și 
resurse adecvate pentru a limita riscurile de 
blocare a utilizatorilor și consumatorilor și 
de a lega artificial utilizatorii de o singură 
platformă sistemică, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma sistemică și să facă 
schimb de informații cu aceasta.

- să impună măsuri de 
interoperabilitate de nivel ridicat, care să 
impună „platformelor cu poziție 
dominantă” să facă schimb de instrumente, 
date, expertiză și resurse adecvate pentru a 
limita riscurile de blocare a utilizatorilor și 
consumatorilor și de a lega artificial 
utilizatorii de o singură platformă cu 
poziție dominantă, fără nicio posibilitate 
sau stimulent pentru a trece de la o 
platformă digitală sau de la un ecosistem 
de internet la altul. Ca parte a acestor 
măsuri, Comisia ar trebui să exploreze 
diferite tehnologii și diferite standarde și 
protocoale deschise, inclusiv posibilitatea 
unei interfețe mecanice (interfață de 
programare a aplicațiilor) care să permită 
utilizatorilor unor platforme concurente să 
ajungă pe platforma cu poziție dominantă 
și să facă schimb de informații cu aceasta.

Or. de

Amendamentul 887
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie obligații în materie de 
transparență pentru sistemele de 
recomandare ale furnizorilor sistemici, 
inclusiv pentru documentația publică ce 
conține norme și criterii de funcționare a 
algoritmilor de recomandare, rezultate ale 
recomandărilor și publicul acestora, 
decizii privind ierarhizarea axată pe 
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conținut și alte intervenții ale platformei, 
precum și structurile organizaționale care 
controlează aceste sisteme, precum și 
accesul la date în timp real, la nivel înalt, 
anonimizat, prin interfețe publice de 
programare a aplicațiilor publice, pentru 
a verifica informațiile furnizate în 
documentația publică.

Or. en

Amendamentul 888
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

să asigure siguranța, transparența, 
libertatea de alegere și diversitatea pentru 
consumatori.

Or. en

Amendamentul 889
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să instituie o măsură de degrupare 
pentru activitățile de găzduire și cele de 
moderare a conținutului, permițând astfel 
terților să ofere utilizatorilor platformelor 
servicii de moderare sau de păstrare a 
conținutului. Aceasta ar trebui concepută 
astfel încât să abordeze aspectele 
contractuale și pe cele tehnice.
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Or. en

Amendamentul 890
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VII – paragraful 2 – liniuța 6 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

– să încredințeze Direcției Generale 
Concurență a Comisiei Europene 
competențe suplimentare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1/2003 al 
Consiliului din 16 decembrie 2002 privind 
punerea în aplicare a normelor de 
concurență prevăzute la articolele 81 și 82 
din tratat, de a transmite, în urma unei 
analize de piață, recomandări actorilor de 
pe piață ca mijloc de a interveni înainte ca 
piețele să încline balanța în favoarea 
platformei tradiționale și, prin urmare, de 
a împiedica producerea de prejudicii 
grave pentru concurență și consumatori.

Or. en

Amendamentul 891
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoş, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
consolideze clauza privind piața internă ca 
element esențial al pieței unice digitale, 
completând-o cu un nou mecanism de 
cooperare care să îmbunătățească 
cooperarea și asistența reciprocă între 
statele membre, în special între țara de 

Actul privind serviciile digitale ar trebui să 
consolideze clauza privind piața internă ca 
element esențial al pieței unice digitale, 
completând-o cu un nou mecanism de 
cooperare care să îmbunătățească 
cooperarea și, la cerere și pe bază 
voluntară, asistența reciprocă între statele 
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origine în care este stabilit prestatorul de 
servicii și țara gazdă în care își oferă 
serviciile.

membre, în special între țara de origine în 
care este stabilit prestatorul de servicii și 
țara gazdă în care își oferă serviciile.

Or. en

Amendamentul 892
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Pascal Arimont, Andrey Kovatchev, 
Tomislav Sokol, Romana Tomc, Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cu toate acestea, sunt necesare eforturi 
suplimentare însoțite de acțiuni clare 
pentru a aborda obstacolele rămase pe 
piața unică digitală și practicile 
protecționiste, cum ar fi: acoperirea 
costurilor asociate litigiilor 
transfrontaliere, restricțiile aplicate 
furnizorilor la efectuarea de vânzări 
transfrontaliere, aspecte legate de livrare, 
norme de impozitare, accesul 
transfrontalier limitat la bunuri și servicii 
din cauza diferențelor din domeniul 
legislației privind drepturile de proprietate 
intelectuală, accesul la informații 
referitoare la cerințele de reglementare 
relevante, proceduri administrative 
complexe.

Or. en

Amendamentul 893
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin crearea unei autorități centrale de 
reglementare, care să fie responsabilă de 
supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 
controlul respectării normelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 894
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin crearea unei autorități centrale de 
reglementare, care să fie responsabilă de 
supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 
controlul respectării normelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 895
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin crearea unei autorități centrale de 
reglementare, care să fie responsabilă de 

eliminat
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supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 
controlul respectării normelor.

Or. en

Amendamentul 896
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin crearea unei autorități centrale de 
reglementare, care să fie responsabilă de 
supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 
controlul respectării normelor.

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin conferirea de competențe 
suplimentare autorității naționale de 
reglementare a țării de origine pentru 
supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 
controlul respectării normelor.

Or. en

Amendamentul 897
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Supervizarea și aplicarea Actului privind 
serviciile digitale ar trebui îmbunătățite 
prin crearea unei autorități centrale de 
reglementare, care să fie responsabilă de 
supervizarea respectării ASD și să 
îmbunătățească monitorizarea externă, 
verificarea activităților platformei și 

(Nu privește versiunea în limba română.)
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controlul respectării normelor.

Or. en

Amendamentul 898
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să acorde prioritate cooperării 
dintre statele membre în vederea 
soluționării problemelor transfrontaliere 
complexe; pentru aceasta, ar trebui să 
colaboreze cu rețeaua de organisme 
independente de aplicare a legii și să 
dispună de competențe detaliate și extinse 
de asigurare a respectării normelor, 
pentru a lansa inițiative și investigații cu 
privire la chestiuni sistemice 
transfrontaliere.

eliminat

Or. en

Amendamentul 899
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să acorde prioritate cooperării 
dintre statele membre în vederea 
soluționării problemelor transfrontaliere 
complexe; pentru aceasta, ar trebui să 
colaboreze cu rețeaua de organisme 
independente de aplicare a legii și să 

Cooperarea dintre statele membre ar 
trebui încurajată și consolidată în vederea 
soluționării problemelor transfrontaliere 
complexe; pentru aceasta, statele membre 
și Comisia ar trebui să colaboreze cu 
rețeaua de organisme independente de 
aplicare a legii, cu autoritățile naționale 
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dispună de competențe detaliate și extinse 
de asigurare a respectării normelor, pentru 
a lansa inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

de reglementare și de supraveghere, 
precum și cu rețeaua existentă, cum ar fi 
Rețeaua Centrelor Europene ale 
Consumatorilor și să dispună de 
competențe detaliate și extinse de asigurare 
a respectării normelor, pentru a lansa 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 900
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să acorde prioritate cooperării dintre 
statele membre în vederea soluționării 
problemelor transfrontaliere complexe; 
pentru aceasta, ar trebui să colaboreze cu 
rețeaua de organisme independente de 
aplicare a legii și să dispună de competențe 
detaliate și extinse de asigurare a 
respectării normelor, pentru a lansa 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Comisia ar trebui să acorde prioritate 
cooperării dintre statele membre în vederea 
soluționării problemelor transfrontaliere 
complexe; pentru aceasta, ar trebui să 
colaboreze cu rețeaua de organisme 
independente de aplicare a legii și să 
dispună de competențe pentru a formula 
propuneri adresate organismelor de 
aplicare a legii privind lansarea de 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere. Cu 
toate acestea, ar trebui să rămână la 
latitudinea organismelor de aplicare a 
legii să decidă dacă să lanseze sau nu 
investigația.

Or. en

Amendamentul 901
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 3
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să acorde prioritate cooperării 
dintre statele membre în vederea 
soluționării problemelor transfrontaliere 
complexe; pentru aceasta, ar trebui să 
colaboreze cu rețeaua de organisme 
independente de aplicare a legii și să 
dispună de competențe detaliate și extinse 
de asigurare a respectării normelor, pentru 
a lansa inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să faciliteze cooperarea dintre 
statele membre în vederea soluționării 
problemelor transfrontaliere complexe; 
pentru aceasta, ar trebui să colaboreze cu 
rețeaua de organisme independente de 
aplicare a legii și să dispună de competențe 
detaliate și extinse de asigurare a 
respectării normelor, pentru a lansa 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 902
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea de reglementare centrală ar 
trebui să acorde prioritate cooperării dintre 
statele membre în vederea soluționării 
problemelor transfrontaliere complexe; 
pentru aceasta, ar trebui să colaboreze cu 
rețeaua de organisme independente de 
aplicare a legii și să dispună de competențe 
detaliate și extinse de asigurare a 
respectării normelor, pentru a lansa 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Autoritățile naționale de reglementare ar 
trebui să acorde prioritate cooperării dintre 
statele membre în vederea soluționării 
problemelor transfrontaliere complexe; 
pentru aceasta, ar trebui să colaboreze cu 
rețeaua de organisme independente de 
aplicare a legii și să dispună de competențe 
detaliate și extinse de asigurare a 
respectării normelor, pentru a lansa 
inițiative și investigații cu privire la 
chestiuni sistemice transfrontaliere.

Or. en

Amendamentul 903
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul 
ilegal online, să asigure respectarea 
normelor, să aplice amenzi și să poată 
efectua audituri ale intermediarilor și 
platformelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 904
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul 
ilegal online, să asigure respectarea 
normelor, să aplice amenzi și să poată 
efectua audituri ale intermediarilor și 
platformelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 905
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar Autoritatea centrală de reglementare ar 
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trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
online, să asigure respectarea normelor, să 
aplice amenzi și să poată efectua audituri 
ale intermediarilor și platformelor.

trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
online, să asigure respectarea normelor, să 
aplice amenzi și să poată efectua audituri 
ale intermediarilor și platformelor; în cazul 
unui dezacord din partea organismelor de 
aplicare a legii, la cererea majorității 
organismelor de aplicare a legii sau, în 
cazul unor aspecte relevante pentru mai 
multe țări, autoritatea centrală de 
reglementare, ia decizia finală.

Or. en

Amendamentul 906
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
online, să asigure respectarea normelor, să 
aplice amenzi și să poată efectua audituri 
ale intermediarilor și platformelor.

Comisia, prin intermediul Centrului 
Comun de Cercetare, ar trebui să își ofere 
la cerere expertiza și analiza, inclusiv 
ajutorul în timpul investigațiilor, pentru a 
sprijini activitatea diferitelor autorități care 
se ocupă de conținutul ilegal online, să 
asigure respectarea normelor, să aplice 
amenzi și să poată efectua audituri ale 
intermediarilor și platformelor.

Or. en

Amendamentul 907
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 

Comisia ar trebui să coordoneze activitatea 
diferitelor autorități care se ocupă de 
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autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
online, să asigure respectarea normelor, să 
aplice amenzi și să poată efectua audituri 
ale intermediarilor și platformelor.

conținutul ilegal online, să asigure 
respectarea normelor, să aplice amenzi și 
să poată efectua audituri ale intermediarilor 
și platformelor. Comisiei ar trebui să i se 
pună la dispoziție mijloacele adecvate în 
acest sens.

Or. en

Amendamentul 908
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
online, să asigure respectarea normelor, să 
aplice amenzi și să poată efectua audituri 
ale intermediarilor și platformelor.

Autoritatea centrală de reglementare ar 
trebui să coordoneze activitatea diferitelor 
autorități care se ocupă de conținutul ilegal 
și dăunător online, să asigure respectarea 
normelor, să aplice amenzi și să poată 
efectua audituri ale intermediarilor și 
platformelor.

Or. en

Amendamentul 909
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În acest sens, autorității centrale de 
reglementare ar trebui să i se confere 
competența necesară de supraveghere, 
monitorizare și executare de care are 
nevoie pentru a promova cooperarea 
transfrontalieră între statele membre cu 
privire la dispozițiile legale naționale ale 
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fiecăruia dintre ele.

Or. en

Amendamentul 910
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Competențele de investigare ale autorității 
ar trebui să includă dreptul de a efectua 
audituri; în acest sens, este esențial ca 
documentația software, algoritmii și 
seturile de date utilizate să fie integral 
accesibile autorității, cu respectarea 
dreptului Uniunii.

Or. en

Amendamentul 911
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Autoritatea ar trebui să faciliteze și să 
sprijine crearea și ținerea unui registru 
european în domeniul cercetării care să 
combine date provenite de la mai multe 
platforme pentru a facilita procedurile de 
apel și pentru a permite autorităților de 
reglementare, cercetătorilor și ONG-
urilor să examineze și să analizeze 
deciziile platformei.

Or. en
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Amendamentul 912
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 4 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Pe lângă competențele de remediere ale 
autorității, competențele de asigurare a 
respectării normelor ar trebui să includă 
dreptul de a impune amenzi de până la 
30 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, de până la 5 % din cifra 
anuală de afaceri la nivel mondial.

Or. en

Amendamentul 913
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind 
performanțele platformelor online.

eliminat

Or. sv

Amendamentul 914
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze eliminat
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instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind 
performanțele platformelor online.

Or. en

Amendamentul 915
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind 
performanțele platformelor online.

eliminat

Or. en

Amendamentul 916
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind performanțele 
platformelor online.

Comisia ar putea să țină la zi un „tablou de 
bord al platformelor”, cu informații 
pertinente privind performanțele 
platformelor online.

Or. en
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Amendamentul 917
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind performanțele 
platformelor online.

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor” disponibil 
publicului, cu informații pertinente privind 
performanțele platformelor online.

Or. en

Amendamentul 918
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Această autoritate ar trebui să raporteze 
instituțiilor Uniunii și să țină la zi un 
„tablou de bord al platformelor”, cu 
informații pertinente privind performanțele 
platformelor online.

Comisia ar trebui să țină la zi un „tablou de 
bord al platformelor”, cu informații 
pertinente privind performanțele 
platformelor online.

Or. en

Amendamentul 919
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea VIII – paragraful 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul privind serviciile digitale ar trebui, 
de asemenea, să introducă, la articolul 16 
din Directiva privind comerțul electronic, 

eliminat
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noi elemente de asigurare a respectării 
normelor în ceea ce privește 
autoreglementarea.

Or. en


