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Amendamentul 312
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; 
consideră, cu toate acestea, că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii, care să 
țină seama de diferitele tipuri de conținut, 
va spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

eliminat

Or. en

Amendamentul 313
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că este esențial să se facă 
distincția între conținutul propus în 
contextul activităților comerciale și 
necomerciale, cum ar fi postările 
utilizatorilor individuali, și că este 
necesară o abordare mai armonizată la 
nivelul Uniunii, care să țină seama de 
diferitele tipuri de conținut și care să 
sporească eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal; consideră că este 
necesară o definiție clară și precisă a 
noțiunii de „conținut ilegal”;
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Or. it

Amendamentul 314
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, în 
special de interesul protejat care ar putea 
fi prejudiciat de conținut, va spori 
eficacitatea luptei împotriva conținutului 
ilegal și respectarea dreptului la libertatea 
de exprimare;

Or. en

Amendamentul 315
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii și 
introducerea unei obligații de a asigura 
faptul că conținutul ilegal nu mai este 
reîncărcat după eliminarea acestuia, care 
să țină seama de diferitele tipuri de 
conținut, vor spori eficacitatea luptei 
împotriva conținutului ilegal;
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Or. en

Amendamentul 316
Adam Bielan, Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; 
reamintește faptul că conținutul înșelător 
și dăunător nu are întotdeauna caracter 
ilegal; solicită în continuare stabilirea 
unei definiții a informațiilor și a 
activităților ilegale, pentru a simplifica 
conformitatea; consideră că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii va spori 
eficacitatea luptei împotriva conținutului 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 317
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată și mai coordonată la nivelul 
Uniunii, care să țină seama de diferitele 
tipuri de conținut, va spori eficacitatea, 
viteza de răspuns și va reduce costurile 
luptei împotriva conținutului ilegal și a 
conținutului dăunător care este legal, însă 



PE652.350v01-00 6/146 AM\1205373RO.docx

RO

dăunător;

Or. en

Amendamentul 318
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online, având în 
vedere că noțiunea de conținut ilegal și 
dăunător acoperă numeroase aspecte; 
consideră, cu toate acestea, că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii, care să 
țină seama de diferitele tipuri de conținut, 
va spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

Or. fr

Amendamentul 319
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; 
consideră, cu toate acestea, că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii, care să 
țină seama de diferitele tipuri de conținut, 
va spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. subliniază necesitatea de a face 
distincția între conținutul „ilegal”, 
„dăunător” și alte tipuri de conținut; ia 
act de faptul că unele conținuturi 
referitoare la convingerile religioase sau 
la pozițiile politice, de exemplu, ar putea fi 
considerate dăunătoare fără a fi ilegale; 
consideră că conținutul legal „dăunător” 
nu ar trebui reglementat sau definit în 
Actul legislativ privind serviciile digitale, 
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deoarece acesta este protejat de libertatea 
de exprimare;

Or. en

Amendamentul 320
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut și de 
servicii oferite prin intermediul unei 
platforme, va spori eficacitatea luptei 
împotriva conținutului ilegal;

Or. en

Amendamentul 321
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător, inclusiv pentru 
cazurile de dezinformare online; consideră, 
cu toate acestea, că o abordare mai 
armonizată la nivelul Uniunii, care să țină 
seama de diferitele tipuri de conținut, va 
spori eficacitatea luptei împotriva 



PE652.350v01-00 8/146 AM\1205373RO.docx

RO

conținutului ilegal; conținutului ilegal și dăunător;

Or. en

Amendamentul 322
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; 
consideră, cu toate acestea, că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii, care să 
țină seama de diferitele tipuri de conținut, 
va spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
activități ilegale; consideră, cu toate 
acestea, că o abordare mai armonizată la 
nivelul Uniunii, care să țină seama de 
diferitele tipuri de activități, va spori 
eficacitatea luptei împotriva conținutului 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 323
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și pentru 
cazurile de dezinformare online; 
consideră, cu toate acestea, că o abordare 
mai armonizată la nivelul Uniunii, care să 
țină seama de diferitele tipuri de conținut, 
va spori eficacitatea luptei împotriva 
conținutului ilegal;

20. ia act de faptul că nu există o 
soluție universală pentru toate tipurile de 
conținut ilegal și dăunător și reiterează, 
prin urmare, importanța legislației 
specifice acestui sector, care a fost 
adoptată în trecut, și subliniază că aceasta 
nu ar trebui pusă sub semnul întrebării 
atunci când se revizuiește Directiva 
privind comerțul electronic;

Or. en
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Amendamentul 324
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

solicită adoptarea unei abordări 
armonizate, bazată pe principii generale, 
cum ar fi o obligație de diligență, prin 
care intermediarilor online să li se 
impună să ia toate măsurile eficace și 
adecvate pentru identificarea riscurilor, 
prevenirea încărcării conținutului ilegal, 
eliminarea și dezactivarea acestuia de pe 
platforma lor, remedierea consecințelor 
negative și prezentarea unor rapoarte cu 
privire la modalitatea de remediere; 
consideră că aceasta ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru ca 
intermediarii online să poată fi exonerați 
de răspundere;

Or. en

Amendamentul 325
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. solicită adoptarea unei abordări 
armonizate, bazată pe principii generale, 
cum ar fi o obligație de diligență, prin 
care intermediarilor online să li se 
impună să ia toate măsurile eficace și 
adecvate pentru prevenirea încărcării 
conținutului ilegal și pentru eliminarea și 
dezactivarea acestuia de pe platforma lor; 
consideră că aceasta ar trebui să fie o 
condiție prealabilă pentru ca 
intermediarii online să poată fi exonerați 
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de răspundere;

Or. en

Amendamentul 326
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. consideră că această abordare la 
nivelul Uniunii ar trebui să se bazeze pe 
principiul obligației de diligență, care este 
deja pus în aplicare de unii actori; 
subliniază că, în contextul Actului 
legislativ privind serviciile digitale, acest 
principiu ar trebui să însemne, în special, 
că intermediarii online activi ar trebui să 
ia, de asemenea, măsuri eficace și 
adecvate pentru a aborda și a elimina 
conținutul ilegal de pe platforma lor și că 
astfel de măsuri proactive ar trebui să 
reprezinte o condiție prealabilă pentru ca 
furnizorii de servicii să beneficieze de 
derogarea în materie de răspundere 
prevăzută în Directiva privind comerțul 
electronic;

Or. en

Amendamentul 327
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază că conținutul ilegal ar 
trebui eliminat de pe platformele pe care 
este găzduit și că furnizorii de acces nu 
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trebuie să fie obligați să blocheze accesul 
la conținut;

Or. en

Amendamentul 328
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20a. subliniază, de asemenea, că este 
posibil ca un conținut care ar putea fi 
considerat „ilegal” în unele state membre 
să nu fie considerat astfel în alte state 
membre, deoarece doar anumite tipuri de 
conținut „ilegal” sunt armonizate la 
nivelul UE; ia act de faptul că nu există, 
prin urmare, o soluție universală pentru 
toate tipurile de conținut „ilegal”;

Or. en

Amendamentul 329
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 20 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20b. consideră, cu toate acestea, că o 
abordare mai armonizată la nivelul 
Uniunii, care să țină seama de diferitele 
tipuri de conținut și platforme online și 
care să se bazeze pe cooperare și pe 
schimbul de bune practici, va spori 
eficacitatea luptei împotriva conținutului 
„ilegal”;

Or. en
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Amendamentul 330
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 20 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20c. subliniază necesitatea de a adapta 
severitatea măsurilor care trebuie luate de 
către furnizorii de servicii la gravitatea 
încălcării, astfel încât combaterea 
terorismului, a discursului ilegal de 
incitare la ură sau a materialului care 
conține abuzuri sexuale asupra copiilor să 
aibă în mod clar prioritate asupra altor 
tipuri de încălcări;

Or. en

Amendamentul 331
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online; consideră că, în loc să aplice 
algoritmi pentru tehnologiile de filtrare 
automată, ar trebui introdusă o reformă 
solidă a cadrului de „notificare și 
eliminare”; subliniază că, în cazul 
utilizării filtrelor, acestea trebuie să fie 
însoțite de garanții solide de transparență 
și responsabilitate, precum și de o 
supraveghere publică independentă și 
imparțială foarte competentă; se opune, 
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prin urmare, aplicării unor clauze de tip 
„bunul samaritean” în cazul platformelor 
cu poziție de piață dominantă;

Or. en

Amendamentul 332
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea 
și eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus 
beneficii; subliniază că codurile de 
conduită privind combaterea discursului 
ilegal de incitare la ură online au 
îmbunătățit răspunsul platformelor la 
conținutul semnalat, ajungând la 89 % în 
24 de ore, la 95 % în mai puțin de 48 de 
ore și la 99,3 % într-o săptămână; solicită 
Comisiei codul de conduită privind 
acțiunile legate de feedbackul oferit 
utilizatorilor de platforme, pentru a se 
asigura că utilizatorii sunt informați cu 
privire la modul în care le-au fost 
soluționate notificările;

Or. en

Amendamentul 333
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, 
Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
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beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare stricte pentru a asigura 
detectarea și eliminarea rapidă a 
conținutului ilegal online; subliniază 
faptul că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online nu sunt modalitatea adecvată de a 
găsi o soluție pentru condiții de 
concurență echitabile;

Or. en

Amendamentul 334
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online; subliniază că obligațiile legale 
pentru furnizorii de servicii digitale 
trebuie introduse în proceduri, garanții 
procedurale și rapoarte de transparență 
semnificative;

Or. en

Amendamentul 335
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
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beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

beneficii, dar consideră că sunt necesare o 
mai bună cooperare între autorități și 
coduri de conduită suplimentare, precum 
și măsuri suplimentare pentru a asigura 
detectarea și eliminarea rapidă a 
conținutului ilegal online, fără a aduce 
atingere drepturilor fundamentale și 
libertăților utilizatorilor;

Or. it

Amendamentul 336
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online și faptul că eliminarea conținutului 
nu afectează drepturile fundamentale și 
interesele legitime ale utilizatorilor și ale 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 337
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au condus la 
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beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

eliminarea conținutului fără un temei 
juridic clar și cu încălcarea articolului 52 
din cartă și, prin urmare, este necesar un 
cadru juridic clar pentru a asigura 
notificarea și eliminarea rapidă a 
conținutului ilegal online;

Or. en

Amendamentul 338
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă s-au dovedit 
nesatisfăcătoare și că sunt necesare măsuri 
mai stricte pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal și 
dăunător online;

Or. en

Amendamentul 339
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare obligatorii pentru a asigura 
detectarea și eliminarea rapidă a 
conținutului ilegal online;

Or. en
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Amendamentul 340
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus unele 
beneficii, dar că sunt necesare măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

21. consideră că acțiunile voluntare și 
autoreglementarea de către platformele 
online din întreaga Europă au adus 
beneficii și că ar trebui luate măsuri 
suplimentare pentru a asigura detectarea și 
eliminarea rapidă a conținutului ilegal 
online;

Or. en

Amendamentul 341
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că este nevoie de mai 
multă claritate juridică pentru a încuraja 
platformele și furnizorii de servicii ale 
societății informaționale să se implice în 
acțiuni voluntare suplimentare pentru 
moderarea conținutului, în plus față de 
cele prevăzute de lege; subliniază că 
regimul juridic actual al UE creează un 
stimulent pentru platformele și furnizorii 
de servicii ale societății informaționale, 
prin care aceștia sunt încurajați fie să 
evite luarea unor măsuri proactive 
rezonabile de moderare, fie să elimine 
excesiv conținut valoros în cursul 
activității de moderare, de teamă că nu 
vor mai beneficia de protecția oferită de 
„sfera de siguranță” și că vor suporta 
consecințele juridice;
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Or. en

Amendamentul 342
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. salută adoptarea unor eventuale 
măsuri care ar permite intermediarilor 
online să efectueze controale proprii 
suplimentare asupra conținutului de pe 
site-urile lor, fără să se teamă de creșterea 
nivelului de răspundere în conformitate 
cu Directiva privind comerțul electronic; 
se opune, totodată, unor eventuale măsuri 
care ar impune controale proprii pentru a 
putea beneficia de protecție pentru 
răspundere limitată;

Or. en

Amendamentul 343
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. constată că principiul controlului 
în țara de origine permite, în special, 
respectarea particularităților naționale în 
materie de justiție și de control al 
conținuturilor online; atrage atenția, 
totuși, asupra anumitor devieri de la acest 
principiu, care se reflectă într-un tip de 
„dumping digital”;

Or. fr
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Amendamentul 344
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Pilar del Castillo Vera, Edina Tóth, Maria da 
Graça Carvalho, Pascal Arimont, Marion Walsmann, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 21 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21a. consideră că, în cazul în care 
intermediarii au sediul într-o țară terță, ar 
trebui să desemneze un reprezentant 
legal, stabilit în Uniune, care să poată 
răspunde pentru produsele pe care le 
furnizează;

Or. en

Amendamentul 345
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. subliniază, cu toate acestea, 
necesitatea prevenirii unei monitorizări 
generale a încărcărilor de conținut și că 
este nevoie ca intermediarii online să 
adopte o abordare minimalistă în ceea ce 
privește conținutul cu caracter 
necomercial încărcat de către utilizatori; 
subliniază faptul că algoritmii nu pot să 
înțeleagă pe deplin contextul și utilizările 
legale ale conținutului, așa cum sunt 
prezentate în legislația UE și în diferite 
legislații naționale; consideră că filtrele 
configurate doar pe baza algoritmilor 
conduc în mod sistematic la eliminarea 
conținutului legitim (rezultate „fals 
pozitive”) și la coruperea unor astfel de 
sisteme, favorizând practicile comerciale 
neloiale; solicită ca, în cazul în care 
există dubii că un conținut are caracter 



PE652.350v01-00 20/146 AM\1205373RO.docx

RO

„ilegal”, acest conținut să nu fie eliminat 
înainte de efectuarea unei investigații 
suplimentare;

Or. en

Amendamentul 346
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 21 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21b. consideră că, în cazul 
implementării oricăror măsuri voluntare 
pentru moderarea conținutului, nu 
trebuie să se presupună că furnizorii de 
servicii ale societății informaționale au 
efectiv cunoștință despre activitățile 
ilegale care se desfășoară pe platformele 
lor; subliniază că furnizorii de servicii ale 
societății informaționale nu trebuie să fie 
trași la răspundere dacă nu luat 
cunoștință sau nu și-au dat seama de 
astfel de activități; subliniază că 
principiul răspunderii limitate a fost unul 
dintre factorii-cheie care au favorizat 
inovarea la nivel european;

Or. en

Amendamentul 347
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 21 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21c. solicită Comisiei să elaboreze un 
studiu privind eliminarea conținutului și a 
datelor în timpul crizei generate de 
pandemia de COVID-19, printr-un proces 
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automatizat de luare a deciziilor, și 
privind nivelul rezultatelor eliminate din 
totalul erorilor (rezultate fals pozitive) 
care au fost incluse în numărul de 
elemente eliminate;

Or. en

Amendamentul 348
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și 
să propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze măsura 
în care normele naționale din statele 
membre eludează regula de bază a 
Directivei privind comerțul electronic - 
principiul țării de origine - și să propună 
măsuri fără caracter legislativ sau 
legislative concrete, inclusiv un mecanism 
de notificare și de acțiune transparent, care 
să le permită atât utilizatorilor, cât și 
intermediarilor online să gestioneze în 
mod adecvat un conținut sau un 
comportament online potențial ilegal, să 
sprijine furnizorii de servicii de informare 
să ia decizii mai rapide și mai precise 
privind moderarea conținutului și care ar 
putea să le permită autorităților de 
aplicare a legii să aplice normele existente 
într-un mod coerent și corect din punct de 
vedere juridic; este de părere că astfel de 
măsuri ar garanta un nivel ridicat de 
protecție a utilizatorilor și consumatorilor, 
promovând în același timp încrederea 
consumatorilor în economia online; 
subliniază că normele și deciziile privind 
moderarea conținutului ar trebui să fie 
clare și previzibile pentru consumatori;

Or. en
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Amendamentul 349
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să asigure suficiente garanții 
împotriva măsurilor restrictive abuzive, 
inclusiv controlul eficace exercitat de o 
instanță sau de un alt organism 
independent cvasijudiciar, și care să le 
permită utilizatorilor să notifice 
intermediarii online cu privire la existența 
unui conținut sau a unui comportament 
online potențial ilegal; este de părere că 
astfel de măsuri ar garanta un nivel ridicat 
de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online; consideră că un astfel de 
mecanism ar trebui, de asemenea, să 
reglementeze orice supraveghere a 
conținutului de către orice autoritate, 
pentru a asigura protecția împotriva 
ingerințelor nelegitime în dreptul la 
libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 350
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
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propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

propună măsuri legislative specifice 
concrete, inclusiv mecanisme de notificare 
și de acțiune, fără a aduce atingere 
măsurilor de protecție și măsurilor 
reparatorii de care dispun titularii de 
drepturi în prezent, în temeiul dreptului 
Uniunii și al dreptului intern, care să le 
permită utilizatorilor și notificatorilor de 
încredere să notifice intermediarii online 
cu privire la existența unui conținut sau a 
unui comportament online potențial ilegal; 
este de părere că astfel de măsuri, care 
trebuie să includă obligații eficace de 
împiedicare a reîncărcării conținutului 
ilegal, inclusiv a conținutului ilegal 
identic sau similar, precum și adoptarea 
unor politici mai ferme și mai 
transparente care să îi vizeze pe 
contravenienții care repetă încălcările, ar 
contribui la garantarea unui nivel ridicat 
de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

Or. en

Amendamentul 351
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
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încrederea consumatorilor în economia 
online;

încrederea consumatorilor în economia 
online; subliniază că mecanismul de 
notificare și acțiune ar trebui să fie 
completat cu obligații de „împiedicare a 
reîncărcării” pentru a preveni 
republicarea conținutului online ilegal 
care a fost deja identificat ca fiind ilegal 
și eliminat;

Or. en

Amendamentul 352
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online; consideră că un regim de 
notificare și eliminare ar trebui să fie 
neutru din punct de vedere tehnologic 
pentru a fi adecvat pentru diversitatea 
serviciilor digitale oferite de platformele 
online, precum și accesibil pentru toți 
actorii și ușor de utilizat;

Or. en

Amendamentul 353
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
eliminare, bine definit și cu limite, care să 
le permită utilizatorilor să notifice 
intermediarii online cu privire la existența 
unui conținut sau a unui comportament 
online potențial ilegal; subliniază faptul că 
un astfel de mecanism ar putea fi complet 
numai dacă este introdus împreună cu un 
mecanism de contra-notificare; este de 
părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție pentru toți actorii 
care participă în cadrul sistemului, 
promovând în același timp încrederea 
consumatorilor în economia online;

Or. en

Amendamentul 354
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism eficace și 
proporțional de notificare și de acțiune, 
care să le permită utilizatorilor să notifice 
intermediarii online cu privire la existența 
unui conținut sau a unui comportament 
online potențial ilegal și care să garanteze 
că acel conținut ilegal ce face obiectul 
notificării este eliminat de pe platformă și 
nu va mai apărea din nou; este de părere 
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online; că astfel de măsuri ar garanta un nivel 
ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

Or. es

Amendamentul 355
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; 
propune instituirea unor mecanisme de 
sancționare disuasive pentru diseminarea 
de conținut ilegal; este de părere că astfel 
de măsuri ar garanta un nivel ridicat de 
protecție a utilizatorilor și consumatorilor, 
promovând în același timp încrederea 
consumatorilor în economia online;

Or. fr

Amendamentul 356
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
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normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism eficace și 
proporțional de notificare și de acțiune, 
care să le permită utilizatorilor să notifice 
intermediarii online cu privire la existența 
unui conținut sau a unui comportament 
online potențial ilegal și care să asigure 
faptul că este eliminat conținutul notificat 
și că acesta nu este încărcat din nou pe 
platformă; este de părere că astfel de 
măsuri ar garanta un nivel ridicat de 
protecție a utilizatorilor și consumatorilor, 
promovând în același timp încrederea 
consumatorilor în economia online;

Or. en

Amendamentul 357
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal și să 
solicite platformelor să reacționeze mai 
rapid și să fie mai transparente în ceea ce 
privește măsurile adoptate; este de părere 
că astfel de măsuri ar garanta un nivel 
ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;
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Or. en

Amendamentul 358
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor și 
organismelor și administrațiilor publice să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

Or. en

Amendamentul 359
Marc Angel, Sándor Rónai

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism armonizat de 
notificare și de acțiune, care să le permită 
utilizatorilor să notifice intermediarii 
online cu privire la existența unui conținut 
sau a unui comportament online potențial 
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de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

ilegal; este de părere că astfel de măsuri ar 
garanta un nivel ridicat de protecție a 
utilizatorilor și consumatorilor, promovând 
în același timp încrederea consumatorilor 
în economia online;

Or. en

Amendamentul 360
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete și 
armonizate, inclusiv un mecanism de 
notificare și de acțiune, care să le permită 
utilizatorilor să notifice intermediarii 
online cu privire la existența unui conținut 
sau a unui comportament online potențial 
ilegal; este de părere că astfel de măsuri ar 
garanta un nivel ridicat de protecție a 
utilizatorilor și consumatorilor, promovând 
în același timp încrederea consumatorilor 
în economia online;

Or. en

Amendamentul 361
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
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propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal sau 
dăunător; este de părere că astfel de 
măsuri ar garanta un nivel ridicat de 
protecție a utilizatorilor și consumatorilor, 
promovând în același timp încrederea 
consumatorilor în economia online;

Or. en

Amendamentul 362
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism armonizat de 
notificare și de acțiune, care să le permită 
utilizatorilor să notifice intermediarii 
online cu privire la existența unui conținut 
sau a unui comportament online potențial 
ilegal; este de părere că astfel de măsuri ar 
garanta un nivel ridicat de protecție a 
utilizatorilor și consumatorilor, promovând 
în același timp încrederea consumatorilor 
în economia online;

Or. en

Amendamentul 363
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete, 
inclusiv un mecanism de notificare și de 
acțiune, care să le permită utilizatorilor să 
notifice intermediarii online cu privire la 
existența unui conținut sau a unui 
comportament online potențial ilegal; este 
de părere că astfel de măsuri ar garanta un 
nivel ridicat de protecție a utilizatorilor și 
consumatorilor, promovând în același timp 
încrederea consumatorilor în economia 
online;

22. invită Comisia să abordeze 
diferențele tot mai mari și fragmentările 
normelor naționale din statele membre și să 
propună măsuri legislative concrete 
specifice, inclusiv mecanisme de notificare 
și de acțiune, care să le permită 
utilizatorilor să notifice intermediarii 
online cu privire la existența unui conținut 
sau a unui comportament online potențial 
ilegal; este de părere că astfel de măsuri ar 
garanta un nivel ridicat de protecție a 
utilizatorilor și consumatorilor, promovând 
în același timp încrederea consumatorilor 
în economia online;

Or. en

Amendamentul 364
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că un astfel de 
mecanism „de notificare și de acțiune” 
trebuie să fie centrată pe factorul uman și 
să le ofere utilizatorilor prezumția de 
nevinovăție; subliniază că ar trebui 
introduse garanții împotriva abuzurilor 
din cadrul sistemului, inclusiv împotriva 
semnalării false repetate, a practicilor 
comerciale neloiale și a altor nereguli; 
subliniază că, pentru mulți comercianți de 
mici dimensiuni, chiar și eliminarea unui 
singur produs poate genera falimentul 
unei afaceri;

Or. en



PE652.350v01-00 32/146 AM\1205373RO.docx

RO

Amendamentul 365
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini, Brando Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. ia act de faptul că statele membre, 
în conformitate cu Directiva privind 
comerțul electronic, trebuie să garanteze 
protejarea interesului public, protecția 
serviciilor de interes general, protejarea 
accesului la locuințe accesibile, 
prevenirea denaturării concurenței și 
protejarea funcționării necesare a 
administrației publice;

Or. en

Amendamentul 366
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. solicită în mod specific ca, pentru 
diseminarea de conținut ilegal și 
dăunător, răspunderea platformelor care 
oferă servicii de găzduire și de moderare a 
conținutului să fie proporțională cu 
poziția lor pe piață;

Or. fr

Amendamentul 367
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. subliniază că un cadru de 
notificare și de acțiune armonizat ar 
trebui să cuprindă obligații de „blocare”, 
care constau în luarea tuturor măsurilor 
necesare pentru a preveni reîncărcarea 
conținutului ilegal după eliminarea 
acestuia;

Or. en

Amendamentul 368
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. ia act de provocările legate de 
asigurarea respectării interdicțiilor legale 
emise în alte state membre decât în țara 
de origine a unui furnizor de servicii; 
subliniază necesitatea de a investiga 
această problemă în afara domeniului de 
aplicare al Actului legislativ privind 
serviciile digitale și al oricărui mecanism 
de „notificare și acțiune”;

Or. en

Amendamentul 369
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
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găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate; 
reamintește că, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2018/1808 (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale), 
măsurile de control ex ante nu sunt în 
conformitate cu articolul 15 din Directiva 
2000/31/CE; subliniază, prin urmare, că 
viitorul act legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui să interzică impunerea 
în sarcina furnizorilor de servicii de 
găzduire sau a altor servicii intermediare 
a unei obligații de a deține tehnologii 
automate obligatorii de control al 
conținutului;

Or. en

Amendamentul 370
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate; 
solicită intermediarilor care furnizează 
servicii de găzduire să pună la dispoziția 
autorităților de supraveghere a pieței și a 
Comisiei instrumentele lor de moderare a 
conținutului și de eliminare a 
conținutului ilegal, pentru a permite 
elaborarea de standarde comune și 
crearea de noi instrumente de analiză și 
revizuire;
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Or. it

Amendamentul 371
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate; 
subliniază, în acest context, că regimul de 
răspundere juridică și interdicția 
monitorizării generale nu ar trebui să fie 
relaxate printr-o eventuală nouă legislație 
sau prin modificarea altor secțiuni din 
Directiva privind comerțul electronic și 
nici prin modificarea definițiilor 
prevăzute în directivă;

Or. en

Amendamentul 372
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
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sunt încă relevante și trebuie păstrate; sunt încă relevante și trebuie păstrate; 
reamintește că răspunderea „primară” 
pentru conținutul ilegal ar trebui să îi 
revină persoanei care încarcă acest 
conținut și ar trebui să fie diferită, în ceea 
ce privește volumul și gravitatea, de 
răspunderea „secundară” a furnizorului 
de servicii, adică responsabilitatea pentru 
eliminarea în timp util a conținutului 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 373
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Romana Tomc

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate; 
subliniază, cu toate acestea, că regimul 
răspunderii necesită clarificări 
suplimentare în ceea ce privește găzduirea 
activă și pasivă în cazul în care 
intermediarii au control asupra datelor 
prin selectarea, utilizarea și modificarea 
acestora în scopul optimizării sau al 
promovării lor;

Or. en

Amendamentul 374
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt esențiale pentru asigurarea 
disponibilității conținutului online și 
pentru protejarea drepturilor 
fundamentale ale utilizatorilor și trebuie 
păstrate; reamintește că, în conformitate 
cu Directiva (UE) 2018/1808 (Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale), 
măsurile de control ex ante nu sunt în 
conformitate cu articolul 15 din Directiva 
2000/31/CE;

Or. en

Amendamentul 375
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate, dar 
trebuie adaptate la mediul digital actual, 
ceea ce înseamnă transformarea rapidă și 
expansiunea comerțului electronic în 
toate formele sale, cu multitudinea sa de 
servicii, furnizori și provocări emergente 
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diverse;

Or. en

Amendamentul 376
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și ar trebui păstrate în 
general, dar trebuie ajustate pentru a 
proteja principiul conform căruia „ceea 
ce este ilegal offline este ilegal și online”;

Or. en

Amendamentul 377
Salvatore De Meo, Carlo Fidanza

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea 
garanțiilor din regimul răspunderii juridice 
pentru intermediarii care furnizează 
servicii de găzduire în ceea ce privește 
conținutul încărcat de utilizatori și 
interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din Directiva 
privind comerțul electronic sunt încă 
relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că regimul răspunderii 
juridice, prevăzut la articolele 12, 13 și 14 
din Directiva privind comerțul electronic, 
pentru intermediarii online care furnizează 
servicii de găzduire pasivă în ceea ce 
privește conținutul încărcat de utilizatori și 
interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din Directiva 
privind comerțul electronic sunt încă 
relevante și trebuie păstrate;
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Or. en

Amendamentul 378
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea 
garanțiilor din regimul răspunderii juridice 
pentru intermediarii care furnizează 
servicii de găzduire în ceea ce privește 
conținutul încărcat de utilizatori și 
interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din Directiva 
privind comerțul electronic sunt încă 
relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că regimul răspunderii 
juridice pentru intermediarii pasivi online, 
prevăzut la articolele 12, 13 și 14 din 
Directiva privind comerțul electronic, și 
interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din aceeași 
directivă sunt încă relevante și trebuie 
păstrate;

Or. es

Amendamentul 379
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire în ceea ce privește conținutul 
încărcat de utilizatori și interdicția generală 
de monitorizare prevăzută la articolul 15 
din Directiva privind comerțul electronic 
sunt încă relevante și trebuie păstrate;

23. subliniază că menținerea garanțiilor 
din regimul răspunderii juridice pentru 
intermediarii care furnizează servicii de 
găzduire pasivă în ceea ce privește 
conținutul încărcat de utilizatori și 
interdicția generală de monitorizare 
prevăzută la articolul 15 din Directiva 
privind comerțul electronic sunt încă 
relevante și trebuie păstrate;

Or. en
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Amendamentul 380
Tomislav Sokol, Pablo Arias Echeverría, Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. având în vedere importanța 
proprietății intelectuale pentru economia 
europeană în ansamblu, precum și pentru 
funcționarea normală a pieței unice – în 
special în ceea ce privește libertatea de a 
presta servicii – și, în plus, presupunând 
că proprietatea intelectuală este adesea 
încălcată pe platformele online, consideră 
că viitorul cadru de reglementare ar 
trebui să asigure respectarea efectivă a 
dispozițiilor privind DPI, în special în 
ceea ce privește eliminarea conținutului 
ilegal de pe platformele digitale;

Or. en

Amendamentul 381
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că trebuie clarificat 
faptul că exonerarea de răspundere se 
aplică numai intermediarilor pasivi; 
subliniază, în acest sens, că Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice 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, 
ar trebui să determine neaplicarea 
dispozițiilor „sferei de siguranță” pe 
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motivul naturii lor active;

Or. en

Amendamentul 382
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că trebuie clarificat 
faptul că limitarea răspunderii se aplică 
numai intermediarilor pasivi. În acest 
sens, Actul legislativ privind serviciile 
digitale 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 determină neaplicarea 
dispozițiilor „sferei de siguranță” pe 
motivul naturii lor active;

Or. en

Amendamentul 383
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să analizeze 
posibilitatea introducerii clauzei „bunului 
samaritean”, prin care furnizorii de 
servicii care aplică măsuri voluntare 
pentru a detecta și a elimina conținutul 
ilegal online ar trebui să beneficieze în 
continuare de protecție în materie de 
răspundere; reamintește că măsurile 



PE652.350v01-00 42/146 AM\1205373RO.docx

RO

voluntare de moderare a conținutului nu 
implică neapărat cunoașterea integrală a 
conținutului ilegal încărcat de utilizatori 
și nu poate, în niciun caz, să implice 
introducerea, sub nicio formă, a 
principiului de monitorizare generală;

Or. en

Amendamentul 384
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. își subliniază scepticismul cu 
privire la introducerea unor clauze ale 
„bunului samaritean”, prin care să se 
acorde furnizorilor derogări în materie de 
răspundere atunci când acționează cu 
„bună-credință”, deoarece acest lucru ar 
încuraja platformele să decidă ce ar 
trebui sau ce nu ar trebui să fie permis și 
ar crea riscul de creștere a gradului de 
impunitate, creând obstacole în calea 
asigurării respectării legii; consideră că 
preluarea unor dispoziții din legislația 
Statelor Unite nu este adecvată scopului 
în cadrul dreptului Uniunii;

Or. en

Amendamentul 385
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să 
îmbunătățească drepturile consumatorilor 
în viitoarea reglementare, introducând 
garanții pentru a preveni încălcările, care 
lipsesc din Directiva 2000/31/CE; 
constată că acest lucru ar trebui să 
includă cel puțin un mecanism intern și 
extern de soluționare a litigiilor și 
posibilitatea, specificată în mod clar, de 
introducere a unei căi de atac;

Or. en

Amendamentul 386
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să revizuiască 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și, după caz, să elimine sau să 
limiteze în continuare derogările acordate 
în anexa menționată; constată că o parte 
semnificativă și tot mai mare a pieței 
unice digitale este formată din servicii 
prevăzute în anexa menționată;

Or. en

Amendamentul 387
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. constată că statele membre ar 
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trebui să se asigure că, la cerere, 
furnizorul de servicii furnizează 
autorităților competente din țara de 
destinație toate datele necesare pentru ca 
administrația publică să-și îndeplinească 
atribuțiile necesare pentru aplicarea legii;

Or. en

Amendamentul 388
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită Comisiei să clarifice 
definiția intermediarilor de găzduire 
activă și pasivă, având în vedere 
jurisprudența actuală a Curții de Justiție; 
subliniază că derogarea implicită în 
materie de răspundere ar trebui limitată 
la gazdele pasive;

Or. en

Amendamentul 389
Edina Tóth

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. consideră că platformele sistemice 
ar trebui să aibă obligații legale în ceea ce 
privește conținutul ilegal, inclusiv 
responsabilitatea pentru moderarea 
conținutului, precum și să ia măsuri 
proactive pentru a gestiona un astfel de 
conținut în cadrul serviciilor lor;

Or. en
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Amendamentul 390
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. constată că intermediarii online ar 
putea cripta sau împiedica în alt mod 
accesul extern al părților terțe la 
conținutul lor, inclusiv al intermediarilor 
de servicii de găzduire, care nu dețin 
cheia de criptare; consideră, prin urmare, 
că eventualele cerințe ar trebui să țină 
seama de acest aspect și de problemele 
practice similare;

Or. en

Amendamentul 391
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Subtitlul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Piețele online Platformele online

Or. en

Amendamentul 392
Pablo Arias Echeverría, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, 
Pascal Arimont, Marion Walsmann, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 24. constată că, deși platformele online, 
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cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor; 
subliniază, în acest context, necesitatea 
creării unei posibilități de a identifica 
întotdeauna producătorii și vânzătorii de 
produse din țări terțe; subliniază că, dacă 
unul dintre serviciile furnizate de o 
platformă poate fi considerat o piață 
(„platforme hibride”), normele ar trebui 
să se aplice integral părții respective a 
activității și solicită piețelor online să își 
consolideze cooperarea prin schimbul de 
informații cu privire la vânzătorul acestor 
produse cu autoritățile de supraveghere a 
pieței și cu autoritățile vamale;

Or. en

Amendamentul 393
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele și standardele 
Uniunii privind siguranța produselor și nu 
garantează suficient drepturile 
consumatorilor; subliniază că practicile 
frauduloase, cum ar fi magazinele false, 
frauda prin plată în avans sau phishing-
ul produc adesea prejudicii financiare 
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consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 394
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse, să 
creeze o concurență denaturată 
inacceptabilă atât pentru IMM-uri, cât și 
pentru întreprinderile mari, de la care 
copiază uneori produsele cu licență și care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

Or. fr

Amendamentul 395
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, instrumentele de 
comparare a prețurilor sau platformele de 
publicitate online, au adus beneficii atât 
comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
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siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 396
Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana 
Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor sau sunt contrafăcute 
și nu garantează suficient drepturile 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 397
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, în același 
timp, un număr din ce în ce mai mare de 
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special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii 
privind siguranța produselor și nu 
garantează suficient drepturile 
consumatorilor;

vânzători care nu respectă cerințele, mai 
ales din țări terțe, oferă produse nesigure 
sau ilegale pe piața din Europa;

Or. en

Amendamentul 398
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii privind 
siguranța produselor și nu garantează 
suficient drepturile consumatorilor;

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
clienților, prin îmbunătățirea opțiunilor și 
scăderea prețurilor, ele au permis, în 
același timp, vânzătorilor, în special din 
țări terțe, să ofere produse care adesea nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
produselor și nu garantează suficient 
drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 399
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 24

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, în 
special din țări terțe, să ofere produse care 
adesea nu respectă normele Uniunii 

24. constată că, deși platformele online, 
cum ar fi piețele online, au adus beneficii 
atât comercianților cu amănuntul, cât și 
consumatorilor, prin îmbunătățirea 
opțiunilor și scăderea prețurilor, ele au 
permis, în același timp, vânzătorilor, să 
ofere produse care, în unele cazuri, nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
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privind siguranța produselor și nu 
garantează suficient drepturile 
consumatorilor;

produselor și nu garantează suficient 
drepturile consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 400
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. În cazul în care unul dintre 
serviciile furnizate de o platformă online 
se dovedește a fi o piață online, astfel cum 
este definită în Directiva Omnibus, 
normele pentru piețele online trebuie să 
se aplice părții activității respective;

Or. it

Amendamentul 401
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță; subliniază 
că, având în vedere activitățile comerciale 
desfășurate pe piețele online, 
autoreglementarea s-a dovedit a fi 
insuficientă și, prin urmare, solicită 
Comisiei să introducă garanții și obligații 
ferme pentru siguranța produselor și 
protecția consumatorilor în cadrul 
activităților comerciale desfășurate pe 
piețele online, însoțite de un regim al 
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răspunderii adaptat, cu mecanisme 
adecvate de asigurare a respectării legii;

Or. en

Amendamentul 402
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță; consideră că 
este esențial ca Directiva privind comerțul 
electronic să fie aplicată în mod punctual 
în ceea ce privește răspunderea 
platformelor în cazul în care acestea nu 
elimină, nu dezactivează accesul sau nu 
adoptă rapid măsuri eficiente pentru a 
preveni reapariția produselor ilegale sau 
nesigure pe platformele lor, dacă au 
cunoștință despre acestea;

Or. it

Amendamentul 403
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță; solicită 
Comisiei să introducă o obligație pentru 
platformele online de a informa 
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consumatorii după eliminarea unui 
produs pe care l-au achiziționat de pe 
platformă ca urmare a notificării cu 
privire la nerespectarea normelor UE 
privind siguranța produselor și protecția 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 404
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. solicită Comisiei să soluționeze 
problemele legate de piețele online din 
Actul legislativ privind serviciile digitale și 
solicită o analiză detaliată a interacțiunii 
dintre Actul legislativ privind serviciile 
digitale și legislația Uniunii privind 
siguranța produselor și substanțele 
chimice; subliniază că este inacceptabil să 
fie expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

Or. en

Amendamentul 405
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
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produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță și, prin 
urmare, solicită Comisiei să crească 
responsabilitatea piețelor online care 
vând produse de consum nealimentare, 
astfel cum sunt prezentate în anexă;

Or. en

Amendamentul 406
Maria Grapini, Clara Aguilera, Marc Angel, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță; insistă 
asupra necesității de a stabili măsuri 
pentru a preveni vânzarea de produse sau 
servicii neconforme pe platformele online;

Or. en

Amendamentul 407
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii unor produse ilegale și 
nesigure, care conțin substanțe chimice 
periculoase, precum și altor riscuri pentru 
siguranță; constată în acest context 
existența sistemului de alertă rapidă 
pentru produse nealimentare periculoase;
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Or. en

Amendamentul 408
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță, care pun în 
pericol sănătatea umană;

Or. en

Amendamentul 409
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure;

Or. en

Amendamentul 410
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, 
Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 25



AM\1205373RO.docx 55/146 PE652.350v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale, contrafăcute și nesigure, 
care conțin substanțe chimice periculoase, 
precum și altor riscuri pentru siguranță;

Or. en

Amendamentul 411
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Punctul 25

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși consumatorii din Uniune unor 
produse ilegale și nesigure, care conțin 
substanțe chimice periculoase, precum și 
altor riscuri pentru siguranță;

25. subliniază că este inacceptabil să fie 
expuși clienții din Uniune unor produse 
ilegale și nesigure, care conțin substanțe 
chimice periculoase, precum și altor riscuri 
pentru siguranță;

Or. en

Amendamentul 412
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. solicită ca Actul legislativ privind 
serviciile digitale să abordeze problemele 
legate de piețele online; solicită punerea 
în aplicare completă a legislației Uniunii 
privind siguranța produselor și 
substanțele chimice și solicită o revizuire 
a Directivei privind siguranța generală a 
produselor și a Directivei privind 
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răspunderea pentru produsele cu defect; 
invită statele membre să aloce capacități 
suficiente pentru a îmbunătăți aplicarea 
legislației UE privind siguranța 
produselor și substanțele chimice și 
solicită Comisiei să ofere un sprijin 
adecvat în acest scop;

Or. en

Amendamentul 413
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. subliniază faptul că, în cazul unui 
produs care a fost retras deoarece este 
nesigur sau este considerat ilegal, 
platforma trebuie să îi informeze pe 
consumatorii care l-au cumpărat și să 
coopereze cu autoritățile, precum și să 
informeze cu privire la toate produsele de 
pe platforma sa care sunt considerate 
ilegale sau nesigure;

Or. es

Amendamentul 414
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Punctul 25 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

25a. încurajează Comisia să introducă 
o nouă obligație pentru platformele 
online, aceea de a informa consumatorii 
care au cumpărat produse ilegale, după 
eliminarea produsului respectiv de pe 
platforma lor ca urmare a unei notificări 
valabile din partea unui titular de drepturi 
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sau a unei autorități de aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 415
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să remedieze 
lacuna juridică actuală care le permite 
furnizorilor stabiliți în afara Uniunii să 
vândă online consumatorilor europeni 
produse care nu respectă normele Uniunii 
privind siguranța și protecția 
consumatorilor, fără a fi sancționați sau 
răspunzători pentru acțiunile lor și fără a 
oferi consumatorilor mijloace legale de a-
și exercita drepturile sau de a primi 
despăgubiri pentru eventualele daune 
suferite;

eliminat

Or. en

Amendamentul 416
Marc Angel, Sylvie Guillaume, Brando Benifei, Adriana Maldonado López, Maria 
Grapini, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să remedieze lacuna 
juridică actuală care le permite furnizorilor 
stabiliți în afara Uniunii să vândă online 
consumatorilor europeni produse care nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
și protecția consumatorilor, fără a fi 
sancționați sau răspunzători pentru 
acțiunile lor și fără a oferi consumatorilor 
mijloace legale de a-și exercita drepturile 

26. subliniază importanța normelor 
prevăzute de Regulamentul (UE) 
2019/1020 privind supravegherea pieței și 
conformitatea produselor în ceea ce 
privește răspunderea și conformitatea 
produselor importate din țările terțe; 
invită Comisia să remedieze lacuna juridică 
actuală persistentă care le permite 
furnizorilor stabiliți în afara Uniunii să 
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sau de a primi despăgubiri pentru 
eventualele daune suferite;

vândă online consumatorilor europeni 
produse care nu respectă normele Uniunii 
privind siguranța și protecția 
consumatorilor, fără a fi sancționați sau 
răspunzători pentru acțiunile lor și fără a 
oferi consumatorilor mijloace legale de a-și 
exercita drepturile sau de a primi 
despăgubiri pentru eventualele daune 
suferite;

Or. en

Amendamentul 417
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să remedieze lacuna 
juridică actuală care le permite furnizorilor 
stabiliți în afara Uniunii să vândă online 
consumatorilor europeni produse care nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
și protecția consumatorilor, fără a fi 
sancționați sau răspunzători pentru 
acțiunile lor și fără a oferi consumatorilor 
mijloace legale de a-și exercita drepturile 
sau de a primi despăgubiri pentru 
eventualele daune suferite;

26. invită Comisia să ia măsuri pentru 
a îmbunătăți respectarea legislației de 
către platformele stabilite în afara 
Uniunii și să remedieze lacuna juridică 
actuală care le permite acestor platforme 
să vândă online consumatorilor europeni 
produse care nu respectă normele Uniunii 
privind siguranța și protecția 
consumatorilor, fără a fi sancționate sau 
răspunzătoare pentru acțiunile lor și fără a 
oferi consumatorilor mijloace legale de a-și 
exercita drepturile sau de a primi 
despăgubiri pentru eventualele daune 
suferite;

Or. sv

Amendamentul 418
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 26
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită Comisia să remedieze lacuna 
juridică actuală care le permite furnizorilor 
stabiliți în afara Uniunii să vândă online 
consumatorilor europeni produse care nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
și protecția consumatorilor, fără a fi 
sancționați sau răspunzători pentru 
acțiunile lor și fără a oferi consumatorilor 
mijloace legale de a-și exercita drepturile 
sau de a primi despăgubiri pentru 
eventualele daune suferite;

26. invită Comisia să remedieze lacuna 
juridică actuală care le permite furnizorilor 
stabiliți în afara Uniunii să vândă online 
consumatorilor europeni produse care nu 
respectă normele Uniunii privind siguranța 
și protecția consumatorilor și altă legislație 
europeană aplicabilă, fără a fi sancționați 
sau răspunzători pentru acțiunile lor și fără 
a oferi consumatorilor mijloace legale de a-
și exercita drepturile sau de a primi 
despăgubiri pentru eventualele daune 
suferite;

Or. es

Amendamentul 419
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să consolideze 
obligația prestatorilor de servicii de a 
informa consumatorii cu promptitudine și 
la timp în cazul unor probleme legate de 
siguranța produselor vândute pe 
platforma lor și să evalueze, în cooperare 
cu prestatorii de servicii și cu autoritățile 
de supraveghere a pieței, introducerea 
unor sisteme de certificare a produselor 
eficiente și fiabile pentru a preveni 
vânzarea pe platformă a produselor 
neconforme;

Or. it

Amendamentul 420
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja
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Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. subliniază faptul că ar trebui să 
existe același nivel de siguranță pentru 
consumatori, indiferent dacă fac 
cumpărături în magazine online sau în 
magazine tradiționale; subliniază că Actul 
legislativ privind serviciile digitale trebuie 
să stabilească obligații clare pentru 
platformele online și să creeze un regim 
adaptat pentru piețele online, similar cu 
cel aplicabil magazinelor tradiționale; 
solicită statelor membre să ia mai multe 
măsuri comune de supraveghere a pieței 
și să intensifice colaborarea cu 
autoritățile vamale pentru a verifica 
siguranța produselor vândute online, 
înainte ca acestea să ajungă la 
consumatori;

Or. en

Amendamentul 421
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să acționeze la 
nivel mondial pentru a impune 
întreprinderilor cerințe minime de 
informare a consumatorilor atunci când 
efectuează tranzacții online, promovarea 
bunelor practici prin elaborarea de noi 
orientări și utilizarea standardelor 
existente și crearea unei rețele de centre 
pentru consumatori, care să sprijine 
consumatorii din Europa să soluționeze 
litigiile cu comercianții care au sediul în 
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țări din afara UE;

Or. en

Amendamentul 422
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. evidențiază faptul că, pentru a 
îndeplini cerințele privind 
responsabilitatea în ceea ce privește 
produsul și transparența, piețele online 
trebuie cel puțin să colecteze și să verifice 
datele de contact ale vânzătorilor înainte 
de a permite crearea unui nou cont;

Or. es

Amendamentul 423
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. solicită Comisiei să furnizeze date 
și analize exacte privind produsele 
nesigure și periculoase provenite atât din 
Uniune, cât și din țări terțe;

Or. en

Amendamentul 424
Jordi Cañas

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26a. atrage atenția asupra faptului că 
dimensiunea platformelor online variază 
de la întreprinderi multinaționale la 
microîntreprinderi; subliniază importanța 
concurenței echitabile și eficace între 
platformele online pentru a promova 
posibilitatea consumatorului de a alege și 
pentru a evita crearea monopolurilor sau 
a pozițiilor dominante care denaturează 
piețele prin abuzul de putere de piață;

Or. en

Amendamentul 425
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. constată că valoarea retururilor 
gratuite de produse vândute online a 
crescut de-a lungul anilor, fapt care a 
generat costuri ce creează bariere pentru 
IMM-uri și start-up-uri, precum și costuri 
considerabile pentru mediu și societate în 
ansamblu, care nu afectează, în prezent, 
în niciun fel consumatorul; consideră că, 
atunci când achiziționează produse, 
consumatorii ar trebui să țină seama, de 
asemenea, de impactul asupra mediului al 
metodelor de livrare și al ambalajelor din 
materiale reciclate;

Or. en

Amendamentul 426
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn
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Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26b. ia act de persistența problemelor 
legate de aplicarea abuzivă sau incorectă 
a acordurilor de distribuție selectivă în 
ceea ce privește limitarea disponibilității 
produselor și a serviciilor la nivel 
transfrontalier în cadrul pieței unice și 
între platforme; solicită Comisiei să 
soluționeze această problemă în cadrul 
oricărei revizuiri mai ample a politicilor 
de exceptare pe categorii în ceea ce 
privește acordurile verticale și a altor 
politici prevăzute la articolul 101 din 
TFUE, evitând totuși includerea sa în 
Actul legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 427
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Petra De Sutter, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. recunoscând importanța dreptului 
de retragere în cazul achizițiilor online 
sau în afara spațiilor comerciale, solicită 
Comisiei să permită consumatorilor să 
facă alegeri mai bune în cunoștință de 
cauză, prin furnizarea mai multor 
informații cu privire la costul returnării 
produselor, pentru întreprindere, mediu și 
societate în ansamblu;

Or. en
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Amendamentul 428
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 26 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26c. Modul de tratare a contractelor 
[TITLUL NOII SECȚIUNI]

Or. en

Amendamentul 429
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Punctul 26 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26d. solicită Comisiei să revizuiască 
toate notificările prevăzute la articolul 9 
alineatul (3) din Directiva privind 
comerțul electronic și, în cazul în care 
Comisia consideră că nu mai sunt 
justificate, să solicite statelor membre să 
elimine cerințele respective; solicită, de 
asemenea, ca această revizuire să fie 
realizată o dată la doi ani în loc de o dată 
la cinci ani;

Or. en

Amendamentul 430
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 26 e (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

26e. constată răspândirea „contractelor 
inteligente”, bazate pe tehnologiile 
registrelor distribuite; solicită Comisiei să 
analizeze dacă anumite aspecte ale 
„contractelor inteligente” ar trebui 
clarificate și dacă ar trebui oferite 
orientări pentru a garanta securitatea 
juridică pentru întreprinderi și 
consumatori; solicită în special Comisiei 
să ia măsuri pentru a se asigura că astfel 
de contracte cu consumatorii sunt valabile 
și au caracter obligatoriu în întreaga 
Uniune, că respectă standardele prevăzute 
de legislația în materie de protecție a 
consumatorului, de exemplu dreptul de 
retragere, prevăzut în Directiva 
2011/83/UE, și că aplicarea lor nu este 
împiedicată din cauza barierelor interne, 
cum ar fi cerințele de legalizare notarială;

Or. en

Amendamentul 431
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 26 f (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26f. solicită Comisiei, reamintind 
eforturile anterioare, să revizuiască în 
continuare practica acordurilor de licență 
pentru utilizatorii finali și a acordurilor 
privind termenele și condițiile și să caute 
modalități prin care să permită o 
implicare mai activă și mai simplă a 
consumatorilor, inclusiv în alegerea 
clauzelor; observă că acordurile de licență 
pentru utilizatorii finali și termenele și 
condițiile sunt adesea acceptate de 
utilizatori fără a fi citite; remarcă, în plus, 
că, atunci când un acord de licență pentru 
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utilizatorii finali și termenele și condițiile 
permit utilizatorilor să renunțe la clauze, 
furnizorii de servicii le pot cere 
utilizatorilor să facă acest lucru la fiecare 
utilizare, adesea cu rea-credință, pentru a 
încuraja acceptarea;

Or. en

Amendamentul 432
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reglementarea ex ante a platformelor 
sistemice

Reglementarea ex ante a platformelor cu 
poziție dominantă

Or. de

Amendamentul 433
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Subtitlul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Reglementarea ex ante a platformelor 
sistemice

Reglementarea ex ante a platformelor cu 
poziție de piață dominantă

Or. en

Amendamentul 434
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că platformele mari 
au achiziționat o cantitate uriașă de date 
și au înlocuit serviciile unui sistem divers 
și descentralizat, caracterizat de standarde 
deschise, cu modelul „walled gardens” 
(grădini împrejmuite), în care utilizatorii 
sunt blocați; subliniază că, în consecință, 
unele piețe sunt caracterizate de platforme 
mari, cu efecte de rețea semnificative, care 
pot acționa drept controlori de facto ai 
fluxului de informație în economia digitală; 
consideră, așadar, necesară introducerea 
unor obligații suplimentare privind 
protecția datelor, transparența, alegerea 
utilizatorilor și interoperabilitatea, pentru 
a garanta condiții de concurență 
echitabile și bunăstarea consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 435
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală; 
subliniază necesitatea continuării 
dezbaterii privind reglementarea 
mecanismelor de protecție a condițiilor de 
concurență echitabile și a integrității 
pieței interne, pentru a combate 
denaturarea concurenței și limitarea 
posibilității consumatorului de a alege, 
care ar putea fi cauzate de abuzul 
potențial de poziție dominantă a unui 
număr restrâns de platforme online;
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Or. en

Amendamentul 436
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală; 
reamintește că reglementarea poate avea, 
de asemenea, un rol de control al 
accesului, deoarece întreprinderile mari 
pot beneficia de dimensiunea și 
capacitatea lor de reglementare, care le 
permit să se adapteze la noile 
reglementări care, pentru întreprinderile 
mai mici, sunt prea complexe sau 
costisitoare pentru a putea fi respectate;

Or. en

Amendamentul 437
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală; solicită 
Comisiei să elaboreze o definiție a 
„platformei sistemice” pe baza unor 
indicatori economici clari și măsurabili, 
inclusiv pentru a stabili când se justifică o 
răspundere mai strictă;
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Or. it

Amendamentul 438
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală și 
creează noi blocaje prin condiții de acces 
lipsite de flexibilitate, acces limitat la 
funcțiile sistemelor de operare sau la 
datele privind tranzacțiile cu utilizatorii;

Or. en

Amendamentul 439
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală; 
remarcă, cu toate acestea, că 
concentrarea economiei digitale, 
măsurată cu ajutorul indicelui 
Herfindahl-Hirschman (HHI), 
înregistrează, de fapt, o stagnare sau o 
scădere;

Or. en
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Amendamentul 440
Marion Walsmann, Pablo Arias Echeverría, Andrey Kovatchev, Pascal Arimont, 
Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală și 
solicită Comisiei să analizeze consecințele 
pe care acest lucru le are asupra 
consumatorilor, a IMM-urilor și a pieței 
unice;

Or. en

Amendamentul 441
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu putere de negociere și cu efecte de rețea 
semnificative, care pot acționa drept 
controlori de facto ai fluxului de informație 
în economia digitală;

Or. en

Amendamentul 442
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Punctul 27
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme mari, 
cu efecte de rețea semnificative, care pot 
acționa drept controlori de facto ai fluxului 
de informație în economia digitală;

27. ia act de faptul că, în prezent, unele 
piețe sunt caracterizate de platforme cu 
poziție dominantă, cu efecte de rețea, care 
pot acționa drept controlori de facto ai 
fluxului de informație în economia digitală;

Or. de

Amendamentul 443
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. constată, în special, că utilizarea 
datelor specifice unei piețe în scopul 
extinderii pe altă piață poate fi 
problematică, precum și posibilitatea sau 
obligația de a utiliza o singură 
identificare electronică concepută de un 
furnizor de servicii pentru mai multe 
platforme;

Or. en

Amendamentul 444
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27a. subliniază că, pentru a promova 
concurența și a spori bunăstarea 
consumatorilor, reglementările ex ante 
ale platformelor mari cu efecte 
semnificative în rețea ar trebui să țină 
seama de cota lor de piață aflată deja în 
scădere;
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Or. en

Amendamentul 445
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență; consideră că orice intervenție 
de reglementare în acest domeniu ar 
trebui să fie susținută de dovezi care să 
demonstreze disfuncționalitățile dovedite 
ale pieței și că activitățile unor astfel de 
platforme de mari dimensiuni le-au adus 
consumatorilor prejudicii semnificative;

Or. en

Amendamentul 446
Marco Zullo

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
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ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

ante în materie de reglementare, în special 
în ceea ce privește aspectele legate de 
schimbul de date, interoperabilitate, 
protocoale și standarde deschise, 
identitatea digitală și pozițiile dominante 
pe piața internă, are potențialul de a 
deschide piețele pentru noii operatori, 
inclusiv pentru IMM-uri și start-up-uri, 
promovând astfel alegerea consumatorilor 
și stimulând inovarea dincolo de ceea ce 
poate fi realizat numai prin aplicarea 
dreptului în materie de concurență;

Or. it

Amendamentul 447
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare, prin 
asigurarea unui acces echitabil și 
nediscriminatoriu la platformele mari, 
inclusiv interzicerea tratamentului 
preferențial al propriilor servicii, are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 448
Andreas Schwab
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență și consideră că o astfel de 
reglementare ar trebui să se bazeze pe 
Regulamentul privind platformele și 
întreprinderile1a

__________________
1a Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, 
p. 57).

Or. en

Amendamentul 449
Marc Angel

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să 
impună acestor platforme mari măsuri 
corective ex ante în materie de 

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
furnizarea unui cadru pentru gestionarea 
platformelor mari, care joacă un rol de 
control al accesului pe o anumită piață, 
măsurile corective ex ante în materie de 
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reglementare are potențialul de a deschide 
piețele pentru noii operatori, inclusiv 
pentru IMM-uri și start-up-uri, promovând 
astfel alegerea consumatorilor și stimulând 
inovarea dincolo de ceea ce poate fi 
realizat numai prin aplicarea dreptului în 
materie de concurență;

reglementare care urmează să fie impuse, 
de la caz la caz, de către autoritățile de 
concurență pe aceste platforme mari, au 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 450
Dan-Ștefan Motreanu

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare pentru 
practicile comerciale neloiale are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

Or. en

Amendamentul 451
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Punctul 28



PE652.350v01-00 76/146 AM\1205373RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să 
impună acestor platforme mari măsuri 
corective ex ante în materie de 
reglementare are potențialul de a deschide 
piețele pentru noii operatori, inclusiv 
pentru IMM-uri și start-up-uri, promovând 
astfel alegerea consumatorilor și stimulând 
inovarea dincolo de ceea ce poate fi 
realizat numai prin aplicarea dreptului în 
materie de concurență;

28. consideră că reducerea barierelor la 
intrarea pe piață, inclusiv a barierelor de 
reglementare, are potențialul de a deschide 
piețele pentru noii operatori, inclusiv 
pentru IMM-uri și start-up-uri, promovând 
astfel alegerea consumatorilor și stimulând 
inovarea dincolo de ceea ce poate fi 
realizat numai prin aplicarea dreptului în 
materie de concurență; subliniază că 
măsurile ex ante ar trebui să fie conforme 
cu normele antitrust în cadrul 
concurențial al Uniunii;

Or. en

Amendamentul 452
Pilar del Castillo Vera, Maria da Graça Carvalho, Pablo Arias Echeverría

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
platformelor cu putere semnificativă pe 
piață măsuri corective ex ante în materie 
de reglementare are potențialul de a 
deschide piețele pentru noii operatori, 
inclusiv pentru IMM-uri și start-up-uri, 
promovând astfel alegerea consumatorilor 
și stimulând inovarea dincolo de ceea ce 
poate fi realizat numai prin aplicarea 
dreptului în materie de concurență;

Or. en

Amendamentul 453
Petra Kammerevert
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Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor cu poziție 
dominantă, un instrument al pieței interne 
care să impună acestor platforme cu poziție 
dominantă măsuri corective ex ante în 
materie de reglementare are potențialul de 
a deschide piețele pentru noii operatori, 
inclusiv pentru IMM-uri și start-up-uri, 
promovând astfel alegerea consumatorilor 
și stimulând inovarea într-un mod mai 
eficient și mai adecvat;

Or. de

Amendamentul 454
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri, 
antreprenori și start-up-uri, promovând 
astfel alegerea consumatorilor și stimulând 
inovarea dincolo de ceea ce poate fi 
realizat numai prin aplicarea dreptului în 
materie de concurență;

Or. en
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Amendamentul 455
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului existent în materie 
de concurență;

Or. sv

Amendamentul 456
Anna-Michelle Asimakopoulou

Propunere de rezoluție
Punctul 28

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor mari, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme mari măsuri corective ex 
ante în materie de reglementare are 
potențialul de a deschide piețele pentru noii 
operatori, inclusiv pentru IMM-uri și start-
up-uri, promovând astfel alegerea 
consumatorilor și stimulând inovarea 
dincolo de ceea ce poate fi realizat numai 
prin aplicarea dreptului în materie de 
concurență;

28. consideră că, prin reducerea 
barierelor la intrarea pe piață și prin 
reglementarea platformelor sistemice, un 
instrument al pieței interne care să impună 
acestor platforme sistemice măsuri 
corective ex ante în materie de 
reglementare are potențialul de a deschide 
piețele pentru noii operatori, inclusiv 
pentru IMM-uri și start-up-uri, promovând 
astfel alegerea consumatorilor și stimulând 
inovarea dincolo de ceea ce poate fi 
realizat numai prin aplicarea dreptului în 
materie de concurență;
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Or. en

Amendamentul 457
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că o mai mare 
transparență din partea platformelor în 
ceea ce privește schimbul de date este 
esențială pentru a garanta funcționarea 
unei reglementări ex ante; constată că 
raportarea proprie, fără posibilitatea de 
audit, nu este suficientă și, prin urmare, 
subliniază că autoritățile ar trebui să aibă 
competența de a solicita datele de pe 
platformele cu poziție de piață dominantă 
și că trebuie să dispună de personal și 
resurse suficiente pentru a interpreta 
corect datele respective;

Or. en

Amendamentul 458
Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că accesul altor actori 
economici la aceste platforme trebuie 
asigurat într-un mod corect, evitând 
discriminarea și practicile preferențiale în 
propriul avantaj și încălcarea principiilor 
normative și de reglementare; consideră 
că Comisia, în colaborare cu autoritățile 
naționale de reglementare, ar trebui să 
instituie mecanisme pentru a efectua 
investigații de piață periodice de sine 
stătătoare pe platformele cu rol de control 
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al accesului pentru a evalua 
conformitatea acestora cu legile Uniunii 
în domeniul concurenței și pentru a 
impune măsuri corective atunci când este 
necesar;

Or. en

Amendamentul 459
Andrey Kovatchev

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Comisiei să propună 
norme ex ante asimetrice aplicabile 
platformelor mari, cu efecte semnificative 
în rețea, care să aibă rol de control al 
accesului, ceea ce ar asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toți 
operatorii de platforme digitale, acces 
echitabil și nediscriminatoriu, inclusiv o 
interzicere a tratamentului preferențial 
pentru serviciile proprii;

Or. en

Amendamentul 460
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. subliniază că o reglementare ex 
ante suplimentară, care să vizeze 
întreprinderile mici și mijlocii, ar trebui 
evitată ori de câte ori este posibil și că 
cerințele suplimentare aplicabile 
platformelor sistemice nu ar trebui să dea 
naștere unor cerințe suplimentare pentru 



AM\1205373RO.docx 81/146 PE652.350v01-00

RO

întreprinderile care le aplică;

Or. en

Amendamentul 461
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. consideră că instrumentul de 
reglementare ex ante ar trebui să asigure 
condiții echitabile de schimb comercial pe 
toate platformele, inclusiv eventuale 
cerințe suplimentare – de exemplu, o listă 
de obligații/interdicții – pentru cele care 
au un rol de control al accesului;

Or. en

Amendamentul 462
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Punctul 28 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28a. solicită Comisiei să introducă 
obligația pentru platformele sistemice de a 
separa activitățile de găzduire de cele de 
moderare a conținutului, permițând astfel 
părților terțe să ofere utilizatorilor 
platformelor servicii de moderare sau de 
gestionare a conținutului;

Or. en
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Amendamentul 463
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 28 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28b. subliniază că interoperabilitatea 
dintre produsele și serviciile concurente 
sau complementare este esențială pe o 
piață liberă și competitivă, pentru le a 
oferi utilizatorilor și serviciilor inovatoare 
posibilitatea să aleagă și să le permită să 
comunice cu ușurință cu utilizatorii 
serviciilor altor furnizori, stimulând astfel 
platformele sistemice să crească nivelul de 
calitate a serviciilor lor;

Or. en

Amendamentul 464
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunerea de rezoluție
Punctul 28 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28c. solicită Comisiei să introducă o 
obligație prin care intermediarii sistemici 
cu putere semnificativă pe piață să pună 
la dispoziție și să documenteze 
instrumente care să permită părților terțe 
să interacționeze cu ajutorul funcțiilor lor 
principale sau să acționeze în numele 
unui utilizator, prin intermediul cărora 
intermediarii nu pot să facă schimb, să 
păstreze, să monetizeze sau să utilizeze 
datele pe care le primesc de la părțile terțe 
în contextul activităților de 
interoperabilitate, iar intermediarii și 
părțile terțe trebuie să protejeze 
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confidențialitatea utilizatorilor și trebuie 
să respecte RGPD și alte acte legislative 
relevante ale Uniunii;

Or. en

Amendamentul 465
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 28 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

28d. recomandă ca furnizorii care 
sprijină un serviciu unic de autentificare 
cu o cotă de piață dominantă, să aibă și 
obligația să sprijine cel puțin un sistem de 
identificare deschis și colectiv, bazat pe un 
cadru comun;

Or. en

Amendamentul 466
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării corespunzătoare 
a Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării corespunzătoare 
a Actului legislativ privind serviciile 
digitale; subliniază, prin urmare, că nu 
este nevoie doar ca autoritățile 
competente din țara de destinație să 
primească toate datele necesare pentru ca 
administrația publică să își îndeplinească 
sarcinile necesare pentru aplicarea legii, 
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dar consideră că este nevoie să se extindă 
derogările de la articolul 3 din anexă prin 
adăugarea unor dispoziții referitoare la 
politicile fiscale și de găzduire;

Or. en

Amendamentul 467
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării 
corespunzătoare a Actului legislativ 
privind serviciile digitale;

29. salută intenția Comisiei de a 
introduce, în cadrul viitorului act 
legislativ privind serviciile digitale, o 
reglementare ex ante specifică care să 
abordeze problemele sistemice specifice 
piețelor digitale, precum și un instrument 
de prevenire a divulgării de informații 
confidențiale pe piață; subliniază 
complementaritatea intrinsecă dintre 
reglementarea pieței interne și politica în 
domeniul concurenței, astfel cum se 
subliniază în raportul consilierilor 
speciali ai Comisiei intitulat „Competition 
policy for the digital era” (Politica în 
domeniul concurenței pentru era 
digitală);

Or. en

Amendamentul 468
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Brando 
Benifei

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
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digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării corespunzătoare 
a Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării corespunzătoare 
a Actului legislativ privind serviciile 
digitale; consideră că dezvoltarea unor 
sisteme interoperabile pentru schimbul de 
date poate fi un instrument valoros pentru 
consolidarea supravegherii și pentru 
asigurarea aplicării Actului legislativ 
privind serviciile digitale, prin crearea 
unei cooperări reciproc avantajoase;

Or. en

Amendamentul 469
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării 
corespunzătoare a Actului legislativ 
privind serviciile digitale;

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, cooperarea eficace între statele 
membre, inclusiv schimbul de bune 
practici, este esențială pentru a asigura 
aplicarea corespunzătoare a Actului 
legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 470
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 29

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, supravegherea și cooperarea 
eficace între statele membre sunt esențiale 
pentru asigurarea aplicării corespunzătoare 

29. consideră că, având în vedere 
caracterul transfrontalier al serviciilor 
digitale, cooperarea eficace între statele 
membre sunt esențiale pentru asigurarea 
aplicării corespunzătoare a Actului 
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a Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

legislativ privind serviciile digitale;

Or. fr

Amendamentul 471
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

(a) consideră că, în ceea ce privește 
obstacolele nejustificate rămase pe piața 
unică digitală, cauza profundă rezultă din 
diferitele opțiuni de reglementare la 
nivelul Uniunii și la nivel național, din 
transpunerea, punerea în aplicare și 
asigurarea respectării legislației Uniunii 
într-un mod imperfect sau inadecvat, din 
capacitatea administrativă și practicile 
insuficiente din statele membre, precum și 
din măsurile protecționiste aplicate de 
statele membre; solicită Comisiei să 
abordeze aceste cauze în strânsă 
cooperare cu statele membre;

Or. en

Amendamentul 472
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Punctul 29 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

29a. subliniază că, având în vedere 
particularitățile naționale în materie de 
justiție online și pentru a tinde spre o mai 
bună coordonare și mai puține disparități 
între statele membre, ar trebui instituite 
mecanisme de cooperare și de schimb 
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între autoritățile naționale de 
reglementare; subliniază că, în ceea ce 
privește conținutul ilegal și dăunător, 
statele membre ar trebui să se implice pe 
deplin, având în vedere că evaluarea 
caracterului legal al conținutului variază 
de la un stat la altul;

Or. fr

Amendamentul 473
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 474
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 

eliminat
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serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 475
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

eliminat

Or. en

Amendamentul 476
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 

eliminat
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aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 477
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii; consideră că această 
autoritate ar trebui să investigheze 
posibilitatea și modalitatea prin care 
furnizorii de servicii digitale amplifică 
conținutul ilegal prin utilizarea 
algoritmilor; consideră că rapoartele de 
transparență întocmite de furnizorii de 
servicii digitale ar trebui să fie puse la 
dispoziția acestei autorități de 
reglementare, care ar trebui să aibă 
sarcina de a furniza o analiză structurată 
a eliminării și blocării conținutului ilegal 
la nivelul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 478
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Andrus Ansip, Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, 
Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 30
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

30. solicită statelor membre să pună la 
dispoziția autorităților naționale de 
reglementare mijloace financiare și 
personal suficiente pentru a permite 
supravegherea completă a intermediarilor 
online care au sediul pe teritoriile lor; 
consideră că Comisia, prin intermediul 
Centrului comun de cercetare, ar trebui să 
fie împuternicită să ofere asistență de 
specialitate statelor membre, la cerere, 
pentru analiza problemelor tehnologice, 
administrative sau de altă natură în ceea 
ce privește asigurarea respectării 
legislației privind piața unică digitală; 
încurajează statele membre să pună în 
comun și să facă schimb de bune practici 
la nivelul autorităților de reglementare 
naționale și să acorde autorităților de 
reglementare autoritatea juridică de a 
comunica între ele într-un mod securizat;

Or. en

Amendamentul 479
Pilar del Castillo Vera

Propunerea de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii; subliniază, cu toate 
acestea, că Organismul Autorităților 
Europene de Reglementare în Domeniul 
Comunicațiilor Electronice ar trebui să 
joace un rol important în identificarea 
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piețelor relevante și a puterii semnificative 
pe piață și în impunerea unor măsuri 
corective ex ante;

Or. en

Amendamentul 480
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Romana Tomc, Maria da Graça Carvalho, Marion Walsmann, Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe puternice de 
investigare și de aplicare a legii; subliniază 
că cooperarea între autoritățile naționale, 
precum și între alte autorități ale statelor 
membre, societatea civilă și asociațiile 
pentru protecția consumatorilor, are o 
importanță crucială pentru asigurarea 
aplicării eficace a legii;

Or. en

Amendamentul 481
Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria 
Grapini

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care să 
fie responsabilă de supravegherea și 
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respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențele adecvate de 
investigare și de aplicare a legii, necesare 
pentru a acționa și a promova cooperarea 
între statele membre, în conformitate cu 
legislația lor națională în domeniu;

Or. en

Amendamentul 482
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 30

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30. consideră că ar trebui instituită o 
autoritate de reglementare centrală, care 
să fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

30. consideră că Comisia ar trebui să 
fie responsabilă de supravegherea și 
respectarea Actului legislativ privind 
serviciile digitale și să dispună de 
competențe suplimentare pentru a aborda 
aspectele transfrontaliere; ar trebui să i se 
atribuie competențe de investigare și de 
aplicare a legii;

Or. en

Amendamentul 483
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. subliniază că o parte dintre 
competențele de investigare ale autorității 
ar trebui să constea în dreptul de a 



AM\1205373RO.docx 93/146 PE652.350v01-00

RO

efectua audituri; consideră în acest sens 
că este esențial ca documentația software, 
algoritmii și seturile de date utilizate să fie 
accesibile în totalitate autorității, 
respectând totodată dreptul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 484
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 30 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30a. constată că, pe parcursul anilor, 
autoritățile naționale au gestionat și au 
soluționat aspecte critice legate de 
evoluția comerțului electronic într-un 
mod eficace, dar fragmentat în cadrul 
Uniunii; subliniază că este de dorit o 
abordare coerentă în rândul statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 485
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 30 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

30b. subliniază că, pe lângă 
competențele de impunere a măsurilor 
corective, o parte dintre competențele de 
aplicare a legii ale autorității ar trebui să 
constea, de asemenea, în dreptul de a 
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aplica amenzi în valoare de până la 
30 000 000 EUR sau, în cazul unei 
întreprinderi, de până la 5 % din cifra de 
afaceri anuală totală la nivel mondial;

Or. en

Amendamentul 486
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare 
cu o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

eliminat

Or. en

Amendamentul 487
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare 
cu o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

eliminat

Or. en
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Amendamentul 488
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să faciliteze 
cooperarea dintre statele membre pentru a 
aborda aspectele transfrontaliere complexe, 
lucrând în strânsă cooperare cu o rețea de 
organisme naționale independente de 
aplicare (ONA); constată că autoritatea ar 
trebui să fie responsabilă în cazul 
deciziilor diferite luate în mai multe state 
membre, precum și la solicitarea 
majorității organismelor naționale de 
aplicare;

Or. en

Amendamentul 489
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. solicită o cooperare mai bună cu 
statele membre pentru a aborda aspectele 
transfrontaliere complexe, lucrând în 
strânsă cooperare cu autoritățile naționale 
de reglementare și de supraveghere, 
precum și cu rețeaua existentă de 
organisme naționale independente de 
aplicare (ONA) sau cu Rețeaua Centrelor 
Europene ale Consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 490
Marion Walsmann, Christian Doleschal, Maria da Graça Carvalho

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. consideră că Comisia ar trebui să 
abordeze aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

Or. en

Amendamentul 491
Clara Ponsatí Obiols

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale și regionale 
independente de aplicare (ONA);

Or. en

Amendamentul 492
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Punctul 31
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. consideră că Comisia ar trebui să 
faciliteze dialogul și, astfel, să sprijine 
cooperarea dintre statele membre pentru a 
aborda aspectele transfrontaliere complexe, 
lucrând în strânsă cooperare cu o rețea de 
organisme naționale independente de 
aplicare (ONA);

Or. en

Amendamentul 493
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Punctul 31

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31. consideră că autoritatea de 
reglementare centrală ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

31. consideră că autoritățile naționale 
de reglementare ar trebui să acorde 
prioritate cooperării dintre statele membre 
pentru a aborda aspectele transfrontaliere 
complexe, lucrând în strânsă cooperare cu 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA);

Or. en

Amendamentul 494
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Alex Agius Saliba, Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. solicită consiliului să faciliteze 
crearea și întreținerea unui registru 
european de cercetare, care să combine 
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date de pe mai multe platforme pentru a 
simplifica procesele de recurs și pentru a 
permite autorităților de reglementare, 
cercetătorilor și ONG-urilor să evalueze și 
să analizeze deciziile platformei;

Or. en

Amendamentul 495
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Punctul 31 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31a. consideră că ar trebui consolidată 
o rețea de organisme naționale 
independente de aplicare (ONA) în ceea 
ce privește ASD;

Or. en

Amendamentul 496
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 31 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

31b. solicită înființarea unor consilii 
pentru platformele de comunicare socială, 
reprezentative și diverse din punct de 
vedere social, de coreglementare și care să 
asigure în special echilibrul de gen, ca 
mecanism format din mai multe părți 
interesate, care să ofere un forum deschis, 
transparent, responsabil și participativ în 
cadrul căruia să se abordeze principiile 
privind moderarea conținutului; 
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consideră că aceste consilii pentru 
platformele de comunicare socială ar 
trebui să ofere orientări, avize și 
expertiză;

Or. en

Amendamentul 497
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze dispozițiile actuale privind 
soluționarea extrajudiciară și acțiunile în 
justiție pentru a permite punerea în 
aplicare efectivă a acestora și 
despăgubirea consumatorilor;

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze dispozițiile actuale privind 
soluționarea extrajudiciară și acțiunile în 
justiție pentru a permite despăgubirea 
consumatorilor; subliniază că astfel de 
măsuri ar trebui să aibă ca scop 
sprijinirea consumatorilor care nu dispun 
de mijloacele financiare sau legale pentru 
a recurge la sistemul judiciar și nu ar 
trebui să reducă efectele măsurilor de 
protecție juridică de care beneficiază 
întreprinderile mici și comercianții, 
asigurate de sistemele juridice naționale;

Or. en

Amendamentul 498
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze dispozițiile actuale privind 
soluționarea extrajudiciară și acțiunile în 
justiție pentru a permite punerea în aplicare 
efectivă a acestora și despăgubirea 

32. invită Comisia să colecteze 
informații cu privire la toate alternativele 
de soluționare a litigiilor din statele 
membre, să furnizeze date privind 
funcționarea acestora și să analizeze dacă 
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consumatorilor; există necesitatea și posibilitatea de a 
consolida și de a moderniza dispozițiile 
actuale privind soluționarea extrajudiciară 
și acțiunile în justiție pentru a permite 
punerea în aplicare efectivă a acestora și 
despăgubirea consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 499
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze dispozițiile actuale privind 
soluționarea extrajudiciară și acțiunile în 
justiție pentru a permite punerea în aplicare 
efectivă a acestora și despăgubirea 
consumatorilor;

32. invită Comisia să extindă 
dispozițiile actuale privind soluționarea 
extrajudiciară și acțiunile în justiție la 
serviciile digitale, la piețele online și la 
protecția consumatorului, pentru a permite 
punerea în aplicare efectivă a acestora și 
despăgubirea consumatorilor, și să 
armonizeze mecanismele de recurs 
existente în dreptul Uniunii;

Or. fr

Amendamentul 500
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Evelyne Gebhardt

Propunere de rezoluție
Punctul 32

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze dispozițiile actuale privind 
soluționarea extrajudiciară și acțiunile în 
justiție pentru a permite punerea în aplicare 
efectivă a acestora și despăgubirea 
consumatorilor;

32. invită Comisia să consolideze și să 
modernizeze cadrul actual al Uniunii 
pentru soluționarea extrajudiciară în 
conformitate cu Directiva privind 
comerțul electronic, având în vedere 
evoluțiile înregistrate în temeiul Directivei 
2013/11/UE, precum și acțiunile în justiție 
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pentru a permite punerea în aplicare 
efectivă a acestora și despăgubirea 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 501
Monika Beňová

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. invită Comisia să ia măsuri în 
scopul armonizării fiscale, care poate fi 
considerată un instrument de 
îmbunătățire a activităților financiare la 
nivel transfrontalier și, astfel, a 
funcționării întregii piețe unice; 
subliniază faptul că actorii de pe piață ar 
trebui să plătească impozite în țara în care 
își desfășoară activitatea economică;

Or. en

Amendamentul 502
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Punctul 32 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

32a. solicită autorităților naționale de 
reglementare și Comisiei să ofere 
consultanță și asistență suplimentară 
IMM-urilor din UE cu privire la 
drepturile lor;

Or. en
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Amendamentul 503
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea -I (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-I. Cu condiția ca datele și analizele 
relevante să sprijine acest lucru, pachetul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se bazeze pe aceste recomandări;

Or. en

Amendamentul 504
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea -I (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1 Pachetul privind serviciile digitale 
ar trebui să se bazeze pe dovezi, iar 
evaluarea impactului său ar trebui să 
includă, printre altele, cuantificarea 
sarcinii financiare asupra bugetului 
Uniunii și asupra bugetelor statelor 
membre;

Or. en

Amendamentul 505
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Andreas Schieder, Marc Angel, Sándor Rónai, Evelyne 
Gebhardt, Biljana Borzan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
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interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 
timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea 
siguranței utilizatorilor online;

interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale și a libertății de a 
desfășura o activitate comercială, 
garantând în același timp un nivel ridicat 
de protecție a consumatorilor, inclusiv 
îmbunătățirea siguranței utilizatorilor 
online;

Or. en

Amendamentul 506
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 
timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea 
siguranței utilizatorilor online;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 
timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea 
drepturilor, a libertăților și a siguranței 
utilizatorilor online;

Or. en

Amendamentul 507
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Andrey 
Kovatchev, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, 
Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 
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timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea 
siguranței utilizatorilor online;

timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, precum și îmbunătățirea 
siguranței utilizatorilor online;

Or. en

Amendamentul 508
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, garantând în același 
timp un nivel ridicat de protecție a 
consumatorilor, inclusiv îmbunătățirea 
siguranței utilizatorilor online;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să contribuie la consolidarea pieței 
interne prin asigurarea liberei circulații a 
serviciilor digitale, sporind în același timp 
bunăstarea consumatorilor, inclusiv 
îmbunătățirea siguranței utilizatorilor 
online;

Or. en

Amendamentul 509
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Anna-Michelle 
Asimakopoulou, Andreas Schwab

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale 
ar trebui să contribuie la eliminarea 
obstacolelor nejustificate existente care 
afectează piața unică digitală, care sunt 
de multe ori rezultatul măsurilor 
protecționiste ale statelor membre, 
precum și la asigurarea faptului că nu se 
creează noi bariere;

Or. en
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Amendamentul 510
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online”;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile online și 
offline să fie tratate egal și echitabil, ceea 
ce reflectă pe deplin principiul conform 
căruia „ceea ce este ilegal offline este 
ilegal și online”; acest principiu nu 
exclude însă posibilitatea ca, din cauza 
naturii specifice a mediului online și a 
ușurinței de a manipula utilizatorii la 
scară largă, anumite activități permise 
offline să nu fie permise online;

Or. en

Amendamentul 511
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online”;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online” și ca 
toate drepturile și libertățile offline să fie, 
de asemenea, garantate online;

Or. en
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Amendamentul 512
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online”;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online” și, în 
mod echivalent, „ceea ce este legal offline 
este legal și online”;

Or. en

Amendamentul 513
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online”;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vegheze ca activitățile economice 
online și offline să fie tratate egal și 
echitabil, ceea ce reflectă pe deplin 
principiul conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online” și „ceea 
ce este legal offline este legal și online”;

Or. en

Amendamentul 514
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 3



AM\1205373RO.docx 107/146 PE652.350v01-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere consumatorilor și 
operatorilor economici, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, securitate juridică și 
transparență;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere consumatorilor și 
operatorilor economici, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, securitate juridică și 
transparență, și să sprijine inovarea, 
reducând totodată barierele la intrarea pe 
piață și la furnizarea de servicii, inclusiv 
barierele de reglementare;

Or. en

Amendamentul 515
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere consumatorilor și 
operatorilor economici, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, securitate juridică și 
transparență;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere consumatorilor și 
operatorilor economici, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 
mici și mijlocii, securitate juridică și 
transparență și ar trebui să evite aplicarea 
unei abordări universale;

Or. en

Amendamentul 516
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Tomislav Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere consumatorilor și 
operatorilor economici, în special 
microîntreprinderilor și întreprinderilor 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să le ofere clienților și operatorilor 
economici, în special microîntreprinderilor 
și întreprinderilor mici și mijlocii, 
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mici și mijlocii, securitate juridică și 
transparență;

securitate juridică și transparență;

Or. en

Amendamentul 517
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea și libertatea de 
exprimare;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea, libertatea de 
exprimare și dreptul la o cale de atac 
eficientă;

Or. en

Amendamentul 518
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea și libertatea de 
exprimare;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea, drepturile de 
proprietate intelectuală și libertatea de 
exprimare;

Or. en
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Amendamentul 519
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea și libertatea de 
exprimare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 520
Marco Campomenosi, Antonio Maria Rinaldi, Isabella Tovaglieri, Markus Buchheit, 
Jean-Lin Lacapelle
în numele Grupului ID
Alessandra Basso

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea și libertatea de 
exprimare;

(Nu privește versiunea în limba română.)

Or. en

Amendamentul 521
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, nediscriminarea, 
demnitatea, echitatea și libertatea de 
exprimare;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să respecte cadrul general al 
drepturilor fundamentale europene ale 
utilizatorilor și consumatorilor, cum ar fi 
protecția vieții private, a datelor, 
nediscriminarea, demnitatea, echitatea și 
libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 522
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se întemeieze pe normele 
aplicabile în prezent platformelor online, și 
anume Directiva privind comerțul 
electronic și Regulamentul privind 
platformele și întreprinderile1.

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se întemeieze pe normele 
aplicabile în prezent platformelor online, și 
anume Directiva privind comerțul 
electronic și Regulamentul privind 
platformele și întreprinderile1, evitând 
totodată să propună măsuri care au fost 
respinse de colegiuitori în timpul 
negocierii actului.

__________________ __________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, 
p. 57).

1 Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, 
p. 57).

Or. en
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Amendamentul 523
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se întemeieze pe normele 
aplicabile în prezent platformelor online, și 
anume Directiva privind comerțul 
electronic și și Regulamentul privind 
platformele și întreprinderile1.

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se întemeieze pe normele 
aplicabile în prezent platformelor online, și 
anume Directiva privind comerțul 
electronic, inclusiv principiul țării de 
origine.

__________________
1 Regulamentul (UE) 2019/1150 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind promovarea 
echității și a transparenței pentru 
întreprinderile utilizatoare de servicii de 
intermediere online (JO L 186, 11.7.2019, 
p. 57).

Or. en

Amendamentul 524
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o revizuire cuprinzătoare a 
Directivei privind comerțul electronic care 
să constea în următoarele:

- o revizuire cuprinzătoare a 
Directivei privind comerțul electronic, sub 
forma unei directive, în conformitate cu 
articolul 53 alineatul (1) și cu articolele 
62 și 114 din TFUE, care să constea în 
următoarele;

Or. en
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Amendamentul 525
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – partea introductivă

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- o revizuire cuprinzătoare a 
Directivei privind comerțul electronic care 
să constea în următoarele:

- o revizuire a Directivei privind 
comerțul electronic care să constea în 
următoarele:

Or. en

Amendamentul 526
Maria Grapini, Clara Aguilera, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară;

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară pentru 
toate tipurile de servicii digitale;

Or. en

Amendamentul 527
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară;

- un cadru revizuit, cu obligații clare, 
inclusiv în materie de transparență și de 
informare, cu privire la diligența necesară;

Or. en
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Amendamentul 528
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară;

- un cadru revizuit, cu obligații clare, 
inclusiv în materie de transparență și de 
informare, cu privire la diligența necesară;

Or. en

Amendamentul 529
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare 
cu privire la diligența necesară;

- un cadru revizuit, cu obligații clare 
în materie de transparență și de informare;

Or. en

Amendamentul 530
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului 
online ilegal, inclusiv un mecanism 
european armonizat de notificare și de 
acțiune cu caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
pentru a aborda și a elimina în mod 
eficace conținutul online ilegal, inclusiv 
printr-un mecanism european armonizat 
de notificare și de acțiune cu caracter 
juridic obligatoriu, însoțit de o obligație de 
împiedicare a reîncărcării;
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Or. en

Amendamentul 531
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu, care să implice 
autoritățile naționale;

Or. fr

Amendamentul 532
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la prevenirea, eliminarea și 
dezactivarea conținutului online ilegal, 
inclusiv un mecanism european armonizat 
de notificare și de acțiune cu caracter 
juridic obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 533
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
diferențiat, armonizat de notificare și de 
acțiune cu caracter juridic obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 534
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol, Krzysztof Hetman

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal și dăunător, inclusiv un mecanism 
european armonizat de notificare și de 
acțiune cu caracter juridic obligatoriu;

Or. en

Amendamentul 535
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv mecanisme europene 
armonizate de notificare și eliminare și de 
contra-notificare;

Or. en
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Amendamentul 536
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un mecanism european 
armonizat de notificare și de acțiune cu 
caracter juridic obligatoriu;

- proceduri și măsuri clare și detaliate 
referitoare la eliminarea conținutului online 
ilegal, inclusiv un cod de conduită cu 
privire la mecanismul european de 
notificare și de acțiune;

Or. en

Amendamentul 537
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace;

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace care sunt proporționale, eficace și 
disuasive în ceea ce privește eșecul 
sistemic în cauză;

Or. en

Amendamentul 538
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace;

- supervizare națională, cooperare 
între statele membre și sancțiuni 
proporționale eficace, preferându-se 
măsurile corective comportamentale;

Or. en
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Amendamentul 539
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace;

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace și disuasive;

Or. fr

Amendamentul 540
Salvatore De Meo

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace;

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace cu efect de descurajare;

Or. en

Amendamentul 541
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 1 – liniuța 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace;

- supervizare, cooperare și sancțiuni 
eficace cu efect de descurajare;

Or. en

Amendamentul 542
Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme cu rol de control al 
accesului în ecosistemul digital, completat 
de un mecanism instituțional eficace de 
asigurare a respectării legii.

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme, indiferent de țara lor de 
origine, cu rol de control al accesului în 
ecosistemul digital, completat de un 
mecanism instituțional eficace de asigurare 
a respectării legii, în situațiile în care 
există disfuncționalități dovedite ale pieței 
și în care s-a dovedit că platformele mari 
subminează principiile UE în domeniul 
concurenței.

Or. en

Amendamentul 543
Pablo Arias Echeverría, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav Sokol, Andrey 
Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana Tomc, Andreas 
Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme cu rol de control al 
accesului în ecosistemul digital, completat 
de un mecanism instituțional eficace de 
asigurare a respectării legii.

- un instrument juridic privind piața 
internă sub forma unui regulament, în 
conformitate cu articolul 114 din TFUE, 
care impune obligații ex ante marilor 
platforme cu rol de control al accesului în 
ecosistemul digital, completat de un 
mecanism instituțional eficace de asigurare 
a respectării legii.

Or. en

Amendamentul 544
Petra Kammerevert
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – liniuța 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme cu rol de control al 
accesului în ecosistemul digital, completat 
de un mecanism instituțional eficace de 
asigurare a respectării legii.

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
platformelor cu poziție dominantă cu rol 
de control al accesului în ecosistemul 
digital, completat de un mecanism 
instituțional eficace de asigurare a 
respectării legii.

Or. de

Amendamentul 545
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea I – paragraful 6 – punctul semialdin 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme cu rol de control al 
accesului în ecosistemul digital, completat 
de un mecanism instituțional eficace de 
asigurare a respectării legii.

- un instrument juridic privind piața 
internă care impune obligații ex ante 
marilor platforme cu rol confirmat de 
control al accesului în ecosistemul digital, 
completat de un mecanism eficace de 
asigurare a respectării legii.

Or. en

Amendamentul 546
Jean-Lin Lacapelle, Virginie Joron

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Legislația privind serviciile digitale ar 
trebui să ia forma unei directive.

Or. fr
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Amendamentul 547
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Adriana Maldonado López

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 
reglementate de o legislație specifică;

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 
reglementate de o legislație specifică; 
pentru a asigura respectarea principiului 
conform căruia „ceea ce este ilegal offline 
este ilegal și online” în cazul serviciilor 
digitale care fac obiectul Directivei 
privind serviciile, ar trebui să se aplice 
principiul țării de destinație, astfel cum se 
prevede în Directiva privind serviciile;

Or. en

Amendamentul 548
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic;
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reglementate de o legislație specifică;

Or. en

Amendamentul 549
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 
reglementate de o legislație specifică;

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 
reglementate de o legislație specifică și 
care sunt destinate publicului larg;

Or. en

Amendamentul 550
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale;
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reglementate de o legislație specifică;

Or. en

Amendamentul 551
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, care nu sunt 
reglementate de o legislație specifică;

În interesul securității juridice, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice care sunt serviciile 
digitale care intră în domeniul său de 
aplicare. Noul act legislativ ar trebui să 
respecte caracterul orizontal al Directivei 
privind comerțul electronic și să se aplice 
nu numai platformelor online, ci tuturor 
serviciilor digitale, completând alte 
legislații;

Or. en

Amendamentul 552
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Serviciile digitale care prin natura lor 
sunt închise și sunt furnizate exclusiv în 
cadrul relațiilor de afaceri nu ar trebui să 
facă obiectul acelorași cerințe ca și 
serviciile care sunt destinate publicului 
larg sau consumatorilor;

Or. en
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Amendamentul 553
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare teritorial al 
viitorului act legislativ privind serviciile 
digitale ar trebui extins pentru a include 
și activitățile societăților și furnizorilor de 
servicii stabiliți în țări terțe, atunci când 
aceștia oferă servicii sau bunuri 
consumatorilor sau utilizatorilor din 
Uniune;

eliminat

Or. en

Amendamentul 554
Maria-Manuel Leitão-Marques, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Sylvie 
Guillaume, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 
societăților și furnizorilor de servicii 
stabiliți în țări terțe, atunci când aceștia 
oferă servicii sau bunuri consumatorilor 
sau utilizatorilor din Uniune;

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 
societăților și furnizorilor de servicii 
stabiliți în țări terțe, atunci când aceștia 
oferă servicii sau bunuri consumatorilor 
sau utilizatorilor din Uniune; pentru piețele 
online, o astfel de dispoziție ar trebui 
completată cu o obligație impusă 
platformelor de a verifica dacă furnizorii 
din afara UE care vizează consumatorii 
europeni fie au înființat o filială în UE, 
fie au desemnat o persoană responsabilă 
în UE; în cazul în care comerciantul nu 
îndeplinește această obligație și s-a 
dovedit că platforma nu a verificat 
respectarea acestei obligații, platforma ar 
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trebui fie trasă la răspundere pentru 
daune și garanții, fără a aduce atingere 
posibilității de a solicita despăgubiri 
comerciantului a posteriori;

Or. en

Amendamentul 555
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 
societăților și furnizorilor de servicii 
stabiliți în țări terțe, atunci când aceștia 
oferă servicii sau bunuri consumatorilor 
sau utilizatorilor din Uniune;

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 
serviciilor societății informaționale 
stabilite în țări terțe, în cazul în care 
activitățile lor sunt legate de oferirea de 
servicii sau bunuri consumatorilor sau 
utilizatorilor din Uniune, indiferent dacă 
acestea sunt furnizate sau nu în schimbul 
unei plăți, sau monitorizarea 
comportamentului acestora în cazul în 
care comportamentul lor se manifestă în 
cadrul Uniunii;

Or. en

Amendamentul 556
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 

Domeniul de aplicare teritorial al viitorului 
act legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui extins pentru a include și activitățile 
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societăților și furnizorilor de servicii 
stabiliți în țări terțe, atunci când aceștia 
oferă servicii sau bunuri consumatorilor 
sau utilizatorilor din Uniune;

societăților și furnizorilor de servicii 
stabiliți în țări terțe, atunci când aceștia 
vizează furnizarea de servicii sau bunuri 
consumatorilor sau utilizatorilor din 
Uniune ori le direcționează către aceștia;

Or. en

Amendamentul 557
Eugen Jurzyca

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să mențină derogarea prevăzută în 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și, în special, derogarea de la 
obligațiile contractuale privind 
contractele încheiate cu consumatorii;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să mențină derogarea prevăzută în 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic;

Or. en

Amendamentul 558
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să mențină derogarea prevăzută în 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și, în special, derogarea de la 
obligațiile contractuale privind contractele 
încheiate cu consumatorii;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să evalueze derogarea prevăzută în 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și , dacă se consideră necesar, 
să o revizuiască, menținând totodată 
derogarea de la obligațiile contractuale 
privind contractele încheiate cu 
consumatorii;

Or. en
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Amendamentul 559
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să mențină derogarea prevăzută în 
anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și, în special, derogarea de la 
obligațiile contractuale privind contractele 
încheiate cu consumatorii;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să mențină și să analizeze 
posibilitatea extinderii derogării prevăzute 
în anexa la Directiva privind comerțul 
electronic și, în special, a derogării de la 
obligațiile contractuale privind contractele 
încheiate cu consumatorii;

Or. en

Amendamentul 560
Beata Mazurek, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să stabilească un nivel mai ridicat 
de protecție a consumatorilor și să 
urmărească obiective legitime de interes 
public în concordanță cu legislația UE;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să informeze Comisia cu privire 
la intenția lor de a stabili un nivel mai 
ridicat de protecție a consumatorilor și de a 
urmări obiective legitime de interes public, 
în cazul în care astfel de măsuri sunt 
necesare și proporționale, în concordanță 
cu legislația UE și națională;

Or. en

Amendamentul 561
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Liesje 
Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să stabilească un nivel mai ridicat 
de protecție a consumatorilor și să 
urmărească obiective legitime de interes 
public în concordanță cu legislația UE;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să urmărească o armonizare 
suplimentară a protecției consumatorilor 
la nivelul Uniunii, în conformitate cu 
Directiva (UE) 2019/770 și cu Directiva 
(UE) 2019/771, și să păstreze un nivel 
ridicat de protecție a consumatorilor în 
concordanță cu legislația UE;

Or. en

Amendamentul 562
Eugen Jurzyca, Adam Bielan

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să stabilească un nivel mai ridicat 
de protecție a consumatorilor și să 
urmărească obiective legitime de interes 
public în concordanță cu legislația UE;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să stabilească un nivel eficace de 
protecție a consumatorilor, sporind nivelul 
de bunăstare a acestora, și să urmărească 
obiective legitime de interes public în 
concordanță cu legislația UE;

Or. en

Amendamentul 563
Arba Kokalari

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să păstreze posibilitatea ca statele 
membre să stabilească un nivel mai 

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să fie propus sub forma unui 
regulament care să asigure cel mai ridicat 
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ridicat de protecție a consumatorilor și să 
urmărească obiective legitime de interes 
public în concordanță cu legislația UE;

nivel posibil de armonizare și să reducă 
riscul de fragmentare a pieței interne;

Or. sv

Amendamentul 564
Andreas Schieder, Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Maria Grapini

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale 
ar trebui să extindă derogarea prevăzută 
în anexa la Directiva privind comerțul 
electronic, pentru a proteja interesele 
publice și pentru a asigura aplicarea 
corespunzătoare a legislației la nivel 
național și regional;

Or. en

Amendamentul 565
Geoffroy Didier

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 5 a (nou)

Propunere de rezoluție Amendamentul

Legislația privind serviciile digitale ar 
trebui să clarifice diferența dintre 
diferitele tipuri de intermediari care 
găzduiesc conținut, ceea ce ar permite, în 
special, să se facă distincția între 
furnizorii de găzduire pasivi și platformele 
active;

Or. fr

Amendamentul 566
Arba Kokalari
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 6

Propunere de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să clarifice într-un 
mod coerent modul în care dispozițiile sale 
interacționează cu normele recent adoptate 
privind, printre altele, blocarea geografică, 
siguranța produselor și protecția 
consumatorilor;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să clarifice într-un 
mod coerent modul în care dispozițiile sale 
interacționează cu normele recent adoptate 
privind, printre altele, blocarea geografică, 
siguranța produselor, legăturile dintre 
platforme și întreprinderi, supravegherea 
pieței și protecția consumatorilor; de 
asemenea, ar trebui luate în considerare 
și inițiativele viitoare, precum 
reglementarea IA;

Or. sv

Amendamentul 567
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să clarifice într-un 
mod coerent modul în care dispozițiile sale 
interacționează cu normele recent adoptate 
privind, printre altele, blocarea geografică, 
siguranța produselor și protecția 
consumatorilor;

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui, de asemenea, să clarifice într-un 
mod coerent modul în care dispozițiile sale 
interacționează cu normele recent adoptate 
privind, printre altele, blocarea geografică, 
siguranța produselor, platformele pentru 
relațiile de afaceri și protecția 
consumatorilor, precum și alte inițiative 
anticipate, cum ar fi Regulamentul 
privind inteligența artificială;

Or. en

Amendamentul 568
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se aplice fără a aduce atingere 
normelor prevăzute în alte instrumente, 
cum ar fi Regulamentul general privind 
protecția datelor2 („RGPD”), Directiva 
privind drepturile de autor 3 și Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale4.

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se aplice fără a aduce atingere 
normelor prevăzute în alte instrumente, 
cum ar fi Regulamentul general privind 
protecția datelor 2 („RGPD”) și Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale4.

__________________ __________________
2 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

2 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

3 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

3 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

4 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

4 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 569
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea II – paragraful 7
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Actul legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să se aplice fără a aduce atingere 
normelor prevăzute în alte instrumente, 
cum ar fi Regulamentul general privind 
protecția datelor2 („RGPD”, Directiva 
privind drepturile de autor 3 și Directiva 
serviciilor mass-media audiovizuale4.

(Nu privește versiunea în limba română.)

__________________ __________________
2 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

2 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

3 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

3 Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului 
European și a Consiliului din 17 aprilie 
2019 privind dreptul de autor și drepturile 
conexe pe piața unică digitală și de 
modificare a Directivelor 96/9/CE și 
2001/29/CE (JO L 130, 17.5.2019, p. 92).

4 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

4 Directiva 2010/13/UE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 10 martie 
2010 privind coordonarea anumitor 
dispoziții stabilite prin acte cu putere de 
lege sau acte administrative în cadrul 
statelor membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale 
(Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale) (JO L 95, 15.4.2010, p. 1).

Or. en

Amendamentul 570
Eugen Jurzyca

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

În definițiile sale, Actul legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui:

Dacă analizele și evaluarea impactului 
susțin acest lucru, în definițiile sale, Actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui:

Or. en

Amendamentul 571
Adriana Maldonado López, Clara Aguilera, Marc Angel

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 
conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 
Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, magazinele online de 
aplicații, rețelele de furnizare de conținut și 
serviciile de nume de domenii se înscriu în 
domeniul de aplicare al Actului legislativ 
privind serviciile digitale;

Or. es

Amendamentul 572
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Róża Thun und 
Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Pascal Arimont, Romana 
Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – punctul semialdin 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 

- să clarifice dacă „noile servicii 
digitale”, cum ar fi rețelele de socializare, 
serviciile economiei colaborative, 
motoarele de căutare, punctele de acces 
WiFi, publicitatea online, instrumentele de 
comparare, serviciile de cloud, rețelele de 
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conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 
Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

furnizare de conținut și serviciile de nume 
de domenii se înscriu în domeniul de 
aplicare al Actului legislativ privind 
serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 573
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – punctul semialdin 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 
conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 
Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

- să clarifice dacă și în ce măsură 
„noile servicii digitale”, cum ar fi rețelele 
de socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 
conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 
Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

Or. en

Amendamentul 574
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – punctul semialdin 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 
conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 

- să clarifice în ce măsură noile 
servicii digitale, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea online, 
serviciile de cloud, rețelele de furnizare de 
conținut și serviciile de nume de domenii 
se înscriu în domeniul de aplicare al 
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Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

Actului legislativ privind serviciile 
digitale;

Or. en

Amendamentul 575
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – punctul semialdin 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice în ce măsură „noile 
servicii digitale”, cum ar fi rețelele de 
socializare, serviciile economiei 
colaborative, motoarele de căutare, 
punctele de acces WiFi, publicitatea 
online, serviciile de cloud, rețelele de 
furnizare de conținut și serviciile de nume 
de domenii se înscriu în domeniul de 
aplicare al Actului legislativ privind 
serviciile digitale;

- să clarifice în ce măsură „serviciile 
digitale”, cum ar fi rețelele de socializare, 
serviciile economiei colaborative, 
motoarele de căutare, publicitatea online, 
serviciile de cloud, serviciile de găzduire 
web, serviciile de mesagerie și rețelele de 
furnizare de conținut se înscriu în domeniul 
de aplicare al Actului legislativ privind 
serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 576
Arba Kokalari

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice natura intermediarilor 
care găzduiesc conținut (text, imagini, 
conținut video sau audio), pe de o parte, și 
a piețelor comerciale online (vânzarea de 
bunuri fizice), pe de altă parte;

- să clarifice natura intermediarilor 
care găzduiesc conținut (text, imagini, 
conținut video sau audio), pe de o parte, și 
a piețelor comerciale online (vânzarea de 
bunuri fizice sau de servicii), pe de altă 
parte;

Or. sv
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Amendamentul 577
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice natura intermediarilor 
care găzduiesc conținut (text, imagini, 
conținut video sau audio), pe de o parte, și 
a piețelor comerciale online (vânzarea de 
bunuri fizice), pe de altă parte;

- să clarifice natura intermediarilor 
care găzduiesc conținut (text, imagini, 
conținut video sau audio), pe de o parte, și 
a piețelor comerciale online (vânzarea de 
bunuri fizice și digitale), pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 578
Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – punctul 1 – liniuța 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă o distincție clară între 
gazdele pasive și active, având în vedere 
jurisprudența Curții de Justiție, și să 
specifice condițiile și criteriile potrivit 
cărora intermediarii de servicii de 
găzduire sunt considerați activi;

Or. en

Amendamentul 579
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă o distincție clară între 
activitățile comerciale și furnizarea de 

eliminat
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conținut sau tranzacții în schimbul unei 
remunerații, care acoperă și practicile de 
publicitate și de marketing, pe de o parte, 
și activitățile și conținutul necomerciale, 
pe de altă parte;

Or. en

Amendamentul 580
Eugen Jurzyca

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă o distincție clară între 
activitățile comerciale și furnizarea de 
conținut sau tranzacții în schimbul unei 
remunerații, care acoperă și practicile de 
publicitate și de marketing, pe de o parte, 
și activitățile și conținutul necomerciale, 
pe de altă parte;

- să facă o distincție clară între 
activitățile comerciale și furnizarea de 
conținut sau tranzacții în schimbul unei 
remunerații;

Or. en

Amendamentul 581
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunerea de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, 
siguranța produselor sau oferirea ori 
vânzarea de produse alimentare sau 
produse din tutun și de medicamente 
contrafăcute se încadrează și ele în 
definiția conținutului ilegal;

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal”;

Or. en
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Amendamentul 582
Adam Bielan, Beata Mazurek, Eugen Jurzyca, Andżelika Anna Możdżanowska

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, 
siguranța produselor sau oferirea ori 
vânzarea de produse alimentare sau 
produse din tutun și de medicamente 
contrafăcute se încadrează și ele în 
definiția conținutului ilegal;

- să clarifice noțiunea de „conținut 
ilegal” și definițiile noțiunii de „activitate 
ilegală”;

Or. en

Amendamentul 583
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Róża Thun und Hohenstein, Tomislav 
Sokol, Andrey Kovatchev, Romana Tomc, Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, 
Anna-Michelle Asimakopoulou, Andreas Schwab

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun și 
de medicamente contrafăcute se încadrează 
și ele în definiția conținutului ilegal;

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal”, în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun și 
de medicamente contrafăcute se încadrează 
și ele în definiția conținutului ilegal; este, 
de asemenea, necesar să clarifice 
noțiunile de „conținut dăunător” și 
„dezinformare”;

Or. en
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Amendamentul 584
Sarah Wiener, Petra De Sutter

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun 
și de medicamente contrafăcute se 
încadrează și ele în definiția conținutului 
ilegal;

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare, cosmetice, produse din 
tutun, medicamente contrafăcute sau 
produse derivate din animale sălbatice și 
de animale sălbatice și domesticite se 
încadrează și ele în definiția conținutului 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 585
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun și 
de medicamente contrafăcute se încadrează 
și ele în definiția conținutului ilegal;

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că aceasta include oferte ilegale 
de vânzare prin încălcarea normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun și 
de medicamente contrafăcute se încadrează 
și ele în definiția conținutului ilegal;

Or. en
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Amendamentul 586
Maria Grapini, Clara Aguilera

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

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse alimentare sau produse din tutun 
și de medicamente contrafăcute se 
încadrează și ele în definiția conținutului 
ilegal;

- să clarifice definiția noțiunii de 
„conținut ilegal” în sensul precizării 
faptului că o încălcare a normelor UE 
privind protecția consumatorilor, siguranța 
produselor sau oferirea ori vânzarea de 
produse contrafăcute de orice fel se 
încadrează și ele în definiția conținutului 
ilegal;

Or. en

Amendamentul 587
Andreas Schieder

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să facă o distincție clară între 
furnizorii de „servicii ale societății 
informaționale” și „furnizorii de servicii 
de găzduire”, întrucât furnizorii de 
„servicii ale societății informaționale”, 
care constau în stocarea informațiilor 
furnizate de un destinatar al serviciului, 
nu sunt responsabili pentru informațiile 
stocate, în anumite condiții;

Or. en

Amendamentul 588
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să evite formularea unei definiții a 
noțiunii de „conținut dăunător” sau să 
acționeze în acest sens;

Or. en

Amendamentul 589
Alexandra Geese
în numele Grupului Verts/ALE
Marcel Kolaja

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe, 
dacă întreprinderea are un impact 
semnificativ asupra exercitării drepturilor 
și libertăților fundamentale, precum și 
asupra accesului la informații în 
societatea noastră etc.

Or. en

Amendamentul 590
Pablo Arias Echeverría, Pilar del Castillo Vera, Tomislav Sokol, Andrey Kovatchev, 
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Edina Tóth, Maria da Graça Carvalho, Kris Peeters, Romana Tomc, Andreas Schwab

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
care beneficiază de o poziție semnificativă 
pe piață, cu un rol de control al accesului 
care joacă un rol sistemic în economia 
online; astfel de indicatori ar putea include 
criterii precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale sau manifestarea unei 
influențe predominante asupra 
utilizatorilor săi, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, acumularea de 
date, integrarea verticală, importanța 
activității sale pentru accesul terților la 
aprovizionare și la piețe etc.

Or. en

Amendamentul 591
Alex Agius Saliba, Adriana Maldonado López, Maria-Manuel Leitão-Marques, Clara 
Aguilera, Brando Benifei, Maria Grapini, Andreas Schieder, Marc Angel, Evelyne 
Gebhardt

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
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multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori) și existența 
efectelor de rețea, barierele la intrarea pe 
piață, puterea sa financiară și capacitatea 
de a accesa date, integrarea verticală și 
rolul său de partener care nu poate fi 
evitat și importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

Or. en

Amendamentul 592
Eugen Jurzyca, Adam Bielan, Beata Mazurek

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari și tendințele acestora, care 
să permită autorităților de reglementare să 
identifice platformele cu un rol de control 
al accesului care joacă un rol sistemic 
problematic în economia online; astfel de 
indicatori ar putea include criterii precum 
activitatea într-o măsură semnificativă a 
întreprinderii pe piețe multilaterale, 
dimensiunea rețelei sale (numărul de 
utilizatori, timpul pe care îl petrec 
utilizatorii), puterea sa financiară, accesul 
la date, integrarea verticală, importanța 
activității sale pentru accesul terților la 
aprovizionare și la piețe, orice barieră în 
calea furnizării serviciilor de către 
concurentul său etc.

Or. en

Amendamentul 593
Evelyne Gebhardt, Monika Beňová, Andreas Schieder, Marc Angel, Adriana 
Maldonado López
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Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori, cota de piață, 
ponderea din totalul serviciilor vândute), 
puterea sa financiară, accesul la date, 
integrarea verticală, importanța activității 
sale pentru accesul terților la aprovizionare 
și la piețe etc.

Or. en

Amendamentul 594
Róża Thun und Hohenstein, Andrey Kovatchev, Maria da Graça Carvalho, Tomislav 
Sokol

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 
semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale sau influența predominantă 
pe care o are asupra utilizatorilor săi, 
dimensiunea rețelei sale (numărul de 
utilizatori), puterea sa financiară, accesul la 
date, integrarea verticală, importanța 
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etc. activității sale pentru accesul terților la 
aprovizionare și la piețe etc.

Or. en

Amendamentul 595
Petra Kammerevert

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită 
autorităților de reglementare să identifice 
platformele cu un rol de control al 
accesului care joacă un rol sistemic în 
economia online; astfel de indicatori ar 
putea include criterii precum activitatea 
într-o măsură semnificativă a întreprinderii 
pe piețe multilaterale, dimensiunea rețelei 
sale (numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească în mod restrictiv 
„operatorul cu poziție dominantă” prin 
stabilirea unui set de indicatori clari care să 
permită autorităților de reglementare să 
evite din timp rolurile de control al 
accesului prin măsuri menite să asigure 
diversitatea; astfel de indicatori ar putea 
include criterii precum activitatea într-o 
măsură semnificativă a întreprinderii pe 
piețe multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

Or. de

Amendamentul 596
Martin Schirdewan, Emmanuel Maurel, Stelios Kouloglou

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită autorităților 
de reglementare să identifice platformele 
cu un rol de control al accesului care joacă 
un rol sistemic în economia online; astfel 
de indicatori ar putea include criterii 
precum activitatea într-o măsură 

- să definească „operatorul cu poziție 
de piață dominantă” prin stabilirea unui 
set de indicatori economici clari care să 
permită autorităților de reglementare să 
identifice platformele cu un rol de control 
al accesului care joacă un rol sistemic în 
economia online; astfel de indicatori ar 
putea include criterii precum activitatea 
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semnificativă a întreprinderii pe piețe 
multilaterale, dimensiunea rețelei sale 
(numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

într-o măsură semnificativă a întreprinderii 
pe piețe multilaterale, dimensiunea rețelei 
sale (numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

Or. en

Amendamentul 597
Brando Benifei, Andreas Schieder, Sylvie Guillaume, Adriana Maldonado López, Clara 
Aguilera, Marc Angel

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori 
economici clari care să permită 
autorităților de reglementare să identifice 
platformele cu un rol de control al 
accesului care joacă un rol sistemic în 
economia online; astfel de indicatori ar 
putea include criterii precum activitatea 
într-o măsură semnificativă a întreprinderii 
pe piețe multilaterale, dimensiunea rețelei 
sale (numărul de utilizatori), puterea sa 
financiară, accesul la date, integrarea 
verticală, importanța activității sale pentru 
accesul terților la aprovizionare și la piețe 
etc.

- să definească „operatorul sistemic” 
prin stabilirea unui set de indicatori clari 
care să permită autorităților de 
reglementare să identifice platformele cu 
un rol de control al accesului care joacă un 
rol sistemic în economia online; astfel de 
indicatori ar putea include criterii precum 
activitatea într-o măsură semnificativă a 
întreprinderii pe piețe multilaterale, 
dimensiunea rețelei sale (numărul de 
utilizatori), puterea sa financiară, accesul la 
date, integrarea verticală, importanța 
activității sale pentru accesul terților la 
aprovizionare și la piețe etc.

Or. en

Amendamentul 598
Dita Charanzová, Ivars Ijabs, Vlad-Marius Botoș, Andrus Ansip, Karen Melchior, 
Liesje Schreinemacher, Sandro Gozi, Stéphanie Yon-Courtin, Svenja Hahn

Propunere de rezoluție
Anexa I – partea III – paragraful 1 – liniuța 5 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

- să încerce să codifice hotărârile 
Curții de Justiție a Uniunii Europene, 
dacă este necesar, ținând seama totodată, 
în mod corespunzător, de principalele acte 
legislative care utilizează aceste definiții;

Or. en


