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Pozměňovací návrh 1
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2013/11/EU ze dne 21. 
května 2013 o alternativním řešení 
spotřebitelských sporů a o změně nařízení 
(ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES, 
na nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 
2013 o řešení spotřebitelských sporů on-
line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 
a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení 
spotřebitelských sporů on-line), směrnici 
2009/22/ES (směrnici o alternativním 
řešení spotřebitelských sporů) a směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/52/ES ze dne 21. května 2008 o 
některých aspektech mediace v 
občanských a obchodních věcech,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Právní východisko 3 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 
17. dubna 2019 o autorském právu a 
právech s ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu a o změně směrnic 
96/9/ES a 2001/29/ES,

Or. en
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Pozměňovací návrh 3
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Právní východisko 5 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na příslib předsedkyně 
Evropské komise Ursuly von der 
Leyenové, že budou modernizována 
pravidla odpovědnosti a bezpečnostní 
pravidla pro digitální platformy, služby a 
produkty a že prostřednictvím aktu o 
digitálních službách bude dokončen 
jednotný digitální trh,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na sdělení Komise 
Evropskému parlamentu, Radě, 
Evropskému hospodářskému a sociálnímu 
výboru a Výboru regionů ze dne 25. 
května 2016 o on-line platformách a 
jednotném digitálním trhu – příležitosti a 
výzvy pro Evropu (COM(2016)288),

Or. en

Pozměňovací návrh 5
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na doporučení Komise 
ze dne 1. března 2018 o opatřeních pro 
efektivní boj proti nezákonnému obsahu 
online (C(2018)1177),

Or. en

Pozměňovací návrh 6
József Szájer, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Právní východisko 7 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 
17. dubna 2019 o autorském právu a 
právech s ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 7
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Právní východisko 7 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze 
dne 14. listopadu 2018, kterou se mění 
směrnice 2010/13/EU o koordinaci 
některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb,

Or. en
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Pozměňovací návrh 8
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Právní východisko 7 e (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii,

Or. en

Pozměňovací návrh 9
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Právní východisko 7 f (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2017/541 ze dne 
15. března 2017 o boji proti terorismu,

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na článek 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech,

– s ohledem na článek 11 Listiny 
základních práv Evropské unie a na 
článek 10 Evropské úmluvy o lidských 
právech,

Or. en
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Pozměňovací návrh 11
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Luganskou úmluvu z 
roku 2007 a Newyorskou úmluvu z roku 
1958,

Or. en

Pozměňovací návrh 12
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku;

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku a s ohledem na 
zájmy uživatelů a všech účastníků trhu, a 
to především malých podniků, malých a 
středních podniků a začínajících podniků;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku;

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, včetně dodržování 
základních práv a ochrany občanů před 
škodlivým a nelegálním obsahem, s 
nezbytnou podporou rozvoje, důvěry 
online a hospodářského pokroku;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku;

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, by 
mohly být regulovány způsobem, který 
vyváží zásadní otázky, jako jsou práva a 
svobody jednotlivců, s hospodářským 
rozvojem;

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že digitální A. vzhledem k tomu, že digitální 
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služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku;

služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který zaručí 
základní práva a další práva; současně 
musí tyto záruky umožňovat podporu 
rozvoje a hospodářského pokroku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 16
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který vyváží 
zásadní otázky, jako je dodržování 
základních práv a dalších práv občanů, s 
nezbytnou podporou rozvoje a 
hospodářského pokroku;

A. vzhledem k tomu, že digitální 
služby, které jsou základním kamenem 
hospodářství Evropské unie a zdrojem 
obživy velkého počtu jejích občanů, musí 
být regulovány způsobem, který dodržuje 
základní práva a zároveň podporuje 
hospodářský pokrok a digitální prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Aa. vzhledem k tomu, že směrnice 
(EU) 2018/18081 před nedávnem 
aktualizovala řadu pravidel vztahujících 
se na audiovizuální mediální služby, 
včetně platforem pro sdílení 
videonahrávek, a členské státy ji musí 
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provést do 19. září 2020;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ab. vzhledem k tomu, že směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/790 ze dne 17. dubna 2019 o 
autorském právu a právech s ním 
souvisejících na jednotném digitálním 
trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 
2001/29/ES zavedla nová pravidla pro 
poskytovatele služeb pro online sdílení 
obsahu a členské státy ji musí provést do 
7. června 2021;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že unijní ani 
vnitrostátní právní předpisy uspokojivě 
neřeší řadu klíčových aspektů občanského 
a obchodního práva, a vzhledem k tomu, 
že je tato situace v posledních desetiletích 
ještě umocněna rychlým a stále se 
zrychlujícím vývojem v oblasti digitálních 
služeb, zejména vznikem nových 
obchodních modelů;

B. vzhledem k tomu, že 
evropská společnost se v posledních 
desetiletích potýká se stále rychlejším 
rozvojem digitálních služeb, a zejména se 
vznikem nových obchodních modelů, 
technologií a sociálních realit; vzhledem k 
tomu, že unijní i vnitrostátní právní 
předpisy v této souvislosti vyžadují, aby 
byla komplexně aktualizována základní 
ustanovení občanského a obchodního 
práva, která se vztahují na obchodní 
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subjekty působící online;

Or. ro

Pozměňovací návrh 20
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že unijní ani 
vnitrostátní právní předpisy uspokojivě 
neřeší řadu klíčových aspektů občanského 
a obchodního práva, a vzhledem k tomu, že 
je tato situace v posledních desetiletích 
ještě umocněna rychlým a stále se 
zrychlujícím vývojem v oblasti digitálních 
služeb, zejména vznikem nových 
obchodních modelů;

B. vzhledem k tomu, že unijní ani 
vnitrostátní právní předpisy možná 
uspokojivě neřeší řadu klíčových aspektů 
občanského a obchodního práva, např. v 
souvislosti se vznikem nových obchodních 
modelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že neustálý 
nárůst nabídky produktů a služeb 
prostřednictvím používání hostingových 
platforem vede k situacím, které mohou 
spotřebitele uvést v omyl, pokud jde o 
skutečný původ zboží a služeb; a vzhledem 
k tomu, že nezákonné činnosti spojené s 
používáním digitálních služeb způsobují 
značné ztráty celému evropskému 
výrobnímu odvětví, jehož odborné znalosti 
a řemeslné tradice by měly obchodní 
subjekty působící online lépe chránit;
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Or. it

Pozměňovací návrh 22
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že většina 
Evropanů používá digitální služby každý 
den, ale v EU podléhají stále obsáhlejšímu 
souboru pravidel, což vede k významné 
roztříštěnosti na trhu a následně k právní 
nejistotě pro evropské uživatele a 
přeshraniční služby spolu s nedostatkem 
regulační kontroly nad klíčovými aspekty 
moderního informačního prostředí;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby mohly 
získat díky výrazným účinkům sítí 
založených na datech takové dominantní 
postavení na trhu, že je pro ostatní aktéry 
stále těžší jim konkurovat; Toto je 
momentálně obsahem přezkumu; 
neexistuje prozatím jasná důkazní báze, že 
tzv. network effects vedly ke snížení 
možnosti volby spotřebitelů nebo zvýšení 
překážek pro vstup nových aktérů na trh.

Or. cs
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Pozměňovací návrh 24
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že mohou uživatelům diktovat své 
obchodní praktiky a že je pro ostatní 
aktéry stále těžší jim konkurovat;

Or. ro

Pozměňovací návrh 25
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat a pro nové podniky je těžké 
vstoupit vůbec na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé C. vzhledem k tomu, že některé 
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podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry, včetně 
začínajících podniků, stále těžší jim 
konkurovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby by 
mohly díky výrazným účinkům sítí 
založených na datech získat takové 
dominantní postavení na trhu, že by mohlo 
vytvářet překážky bránící vstupu 
potenciálních nových aktérů na trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech takové dominantní postavení na 
trhu, že je pro ostatní aktéry stále těžší jim 
konkurovat;

C. vzhledem k tomu, že některé 
podniky nabízející digitální služby získaly 
díky výrazným účinkům sítí založených na 
datech tak významnou tržní sílu, že je pro 
ostatní aktéry stále těžší jim konkurovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu;

vypouští se

Or. cs

Pozměňovací návrh 30
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu;

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu; vzhledem k 
tomu, že právní předpisy v oblasti 
hospodářské soutěže uplatňované na 
odvětví digitální ekonomiky je třeba 
přepracovat tak, aby odvětví poskytly 
účinné prostředky k zohlednění tržní síly 
digitálních aktérů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 31
Gunnar Beck
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu;

D. vzhledem k tomu, že dominantní 
postavení nepředstavuje samo o sobě 
porušení právních předpisů EU v oblasti 
hospodářské soutěže (článek 102 SFEU) a 
že subjekty v takovémto postavení mohou 
konkurovat na základě svých předností, 
stejně jako jakákoliv jiná společnost, s 
ohledem na to, že dominantní postavení 
podniku přináší zvláštní odpovědnost za 
zajištění toho, aby jeho chování 
nenarušovalo hospodářskou soutěž;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu;

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad tržní síly některých 
online platforem na spravedlivou 
hospodářskou soutěž na jednotném 
digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
spravedlivou hospodářskou soutěž na 
jednotném digitálním trhu;

D. vzhledem k tomu, že pouhé 
vymáhání práva v oblasti hospodářské 
soutěže ex-post nemůže samo o sobě 
účinně řešit dopad dominantního tržního 
postavení některých online platforem na 
jednotném digitálním trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Da. vzhledem k tomu, že struktura 
platformy, jejíž podmínky jsou definovány 
právy a povinnostmi, se stala zásadním 
faktorem z hlediska hospodářské soutěže, 
protože souvisí s kvalitou služeb 
poskytovaných například nejen 
podnikovým uživatelům online 
zprostředkovatelských služeb, ale také 
konečným spotřebitelům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 35
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 

E. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 
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zejména v případě sociálních sítí, které 
shromažďují a využívají údaje o používání; 
vzhledem k tomu, že uživatelé mají 
oprávněný důvod očekávat, že podmínky 
pro používání těchto platforem budou 
spravedlivé;

zejména v případě sociálních sítí, které 
shromažďují a využívají údaje o používání; 
vzhledem k tomu, že uživatelé mají 
oprávněný důvod očekávat, že podmínky 
pro používání těchto platforem budou 
spravedlivé; vzhledem k tomu, že 
uživatelé, ať už fyzické, nebo právnické 
osoby, mají objektivní důvody k tomu, aby 
požadovali spravedlivé podmínky, pokud 
jde o přístup, transparentnost, tvorbu cen 
a řešení konfliktů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 36
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 
zejména v případě sociálních sítí, které 
shromažďují a využívají údaje o používání; 
vzhledem k tomu, že uživatelé mají 
oprávněný důvod očekávat, že podmínky 
pro používání těchto platforem budou 
spravedlivé;

E. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 
zejména v případě sociálních sítí, které 
shromažďují a využívají údaje o používání; 
vzhledem k tomu, že uživatelé mají 
oprávněný důvod očekávat, že podmínky 
pro používání této platformy a pro 
používání údajů uživatelů platformami 
budou spravedlivé; 

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že platformy pro E. vzhledem k tomu, že platformy pro 
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hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 
zejména v případě sociálních sítí, které 
shromažďují a využívají údaje o 
používání; vzhledem k tomu, že uživatelé 
mají oprávněný důvod očekávat, že 
podmínky pro používání těchto platforem 
budou spravedlivé;

hostování obsahu se vyvinuly z obyčejných 
nástrojů pro zobrazování obsahu v 
sofistikované subjekty a tržní aktéry, a to 
zejména v případě sociálních sítí, které 
optimalizují obsah, jenž shromažďuje a 
využívá údaje o používání; vzhledem k 
tomu, že uživatelé mají legitimní důvody a 
konkrétní práva požadovat spravedlivé 
podmínky pro používání těchto platforem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 38
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že v souvislosti s 
transakcemi obsahují internetová tržiště 
šedé zóny, neboť některé internetové 
stránky nebo internetová tržiště se 
používají k prodeji produktů v rozporu s 
pravidly platnými v zemích EU, a 
vzhledem k tomu, že je proto důležité, aby 
byla přijata opatření namířená proti 
poskytovatelům internetových služeb za 
účelem ukončení nebo předcházení 
porušování práv duševního vlastnictví a za 
účelem zajištění bezpečnosti spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že sociální sítě a 
kolaborativní ekonomika stírají hranice 
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mezi poskytovateli obsahu a služeb a 
spotřebiteli, přičemž modely poskytování 
získaly spíše horizontální a rozptýlenou 
formu než formu vertikální a lineární;

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že 
transparentnost digitálních služeb a 
platforem pro hostování obsahu by mohla 
přispět k posílení významné formy důvěry, 
kterou k nim chovají společnosti a 
uživatelé těchto služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu určují jaký obsah bude 
jejich uživatelům zobrazován, čímž 
hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů; 
vzhledem k tomu, že bylo prokázáno, že na 
internetových tržištích se nabízí mnoho 
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nelegálních výrobků a služeb, což 
vyžaduje, aby byla přijata opatření 
prostřednictvím aktu o digitálních 
službách; vzhledem k tomu, že akt o 
digitálních službách musí stanovit jasné 
povinnosti pro online platformy a zvláštní 
režim odpovědnosti pro internetová 
tržiště;

Or. fr

Pozměňovací návrh 42
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se 
základními a občanskými právy jejich 
uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejným prostorem 
v digitální sféře, což způsobuje, že lidé 
jsou zbavováni své identity i svých práv a 
vyvolává stále závažnější zásahy do 
fungování demokratického života a 
opakované porušování základních práv; 
vzhledem k tomu, že veřejné prostory musí 
být spravovány způsobem, který je v 
souladu se všemi základními právy jejich 
uživatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se 
základními a občanskými právy jejich 
uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat, jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž stejně jako jakýkoli podnik rozhodují 
o tom, které výrobky a služby 
spotřebitelům nabídnou a které nikoliv;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
právy, zejména s právem na svobodu 
projevu a informací, a občanskými právy 
jejich uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Angel Dzhambazki
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu sehrávají klíčovou úlohu 
při určování toho, jaký obsah bude jejich 
uživatelům zobrazován, čímž hluboce 
ovlivňují způsob, jakým získáváme a 
sdělujeme informace, a to až do té míry, že 
se platformy pro hostování obsahu de facto 
staly veřejnými prostory v digitální sféře; 
vzhledem k tomu, že veřejné prostory musí 
být spravovány způsobem, který chrání 
veřejné zájmy a je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který chrání veřejné zdraví a 
bezpečnost uživatelů a je v souladu se 
základními a občanskými právy jejich 
uživatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 47
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se základními 
a občanskými právy jejich uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah, služby a produkty a jakým 
způsobem budou jejich uživatelům 
zobrazovány, čímž hluboce ovlivňují 
způsob, jakým získáváme a sdělujeme 
informace, a to až do té míry, že se několik 
platforem pro hostování obsahu de facto 
stalo veřejnými prostory v digitální sféře; 
vzhledem k tomu, že veřejné prostory musí 
být spravovány způsobem, který je v 
souladu se základními a občanskými právy 
jejich uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu mohou určovat jaký 
obsah bude jejich uživatelům zobrazován, 
čímž hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu se 
základními a občanskými právy jejich 
uživatelů;

F. vzhledem k tomu, že některé 
platformy mohou určovat jaký obsah bude 
jejich uživatelům zobrazován, čímž 
hluboce ovlivňují způsob, jakým 
získáváme a sdělujeme informace, a to až 
do té míry, že se platformy pro hostování 
obsahu de facto staly veřejnými prostory v 
digitální sféře; vzhledem k tomu, že 
veřejné prostory musí být spravovány 
způsobem, který je v souladu s právy jejich 
uživatelů;

Or. en



AM\1209152CS.docx 25/108 PE642.466v02-00

CS

Pozměňovací návrh 49
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu nebo 
pravomocemi v oblasti vymáhání práva 
pověřeny soukromé firmy, může tím být 
dotčeno právo na spravedlivý proces a 
ohroženo poskytování účinné právní 
ochrany;

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv; 
vzhledem k tomu, že přijímání rozhodnutí 
poskytovateli digitálních služeb by mělo 
být doplněno zrychleným právním 
postupem s odpovídajícími zárukami;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu nebo 
pravomocemi v oblasti vymáhání práva 
pověřeny soukromé firmy, může tím být 
dotčeno právo na spravedlivý proces a 
ohroženo poskytování účinné právní 
ochrany;

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
zahrnuje účinné vymáhání základních 
práv, zejména práva na svobodu projevu a 
informací, soukromí, bezpečnost, 
nediskriminaci, dodržování vlastnických 
práv, včetně práv duševního vlastnictví, a 
zajištění přístupu ke spravedlnosti pro 
všechny; 

Or. en



PE642.466v02-00 26/108 AM\1209152CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 51
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu nebo 
pravomocemi v oblasti vymáhání práva 
pověřeny soukromé firmy, může tím být 
dotčeno právo na spravedlivý proces a 
ohroženo poskytování účinné právní 
ochrany;

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
zahrnuje nejen účinné vymáhání práv, ale 
také přístup ke spravedlnosti a ke 
spravedlivému procesu; vzhledem k tomu, 
že pokud jsou rozhodnutími o zákonnosti 
obsahu nebo pravomocemi v oblasti 
vymáhání práva pověřeny soukromé firmy, 
může tím být dotčena transparentnost a 
spravedlivý proces, což může vést k 
roztříštěnosti přístupu;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním rozhodnutí 
o zákonnosti obsahu nebo pravomocemi v 
oblasti vymáhání práva pověřeny 
soukromé firmy, může tím být dotčeno 
právo na spravedlivý proces a ohroženo 
poskytování účinné právní ochrany;

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním rozhodnutí 
o zákonnosti obsahu nebo pravomocemi v 
oblasti vymáhání práva pověřeny 
soukromé firmy, mohlo by to být v 
některých případech v rozporu s právním 
státem;

Or. en
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Pozměňovací návrh 53
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním rozhodnutí 
o zákonnosti obsahu nebo pravomocemi v 
oblasti vymáhání práva pověřeny 
soukromé firmy, může tím být dotčeno 
právo na spravedlivý proces a ohroženo 
poskytování účinné právní ochrany;

G. vzhledem k tomu, že dodržování 
právních předpisů v digitálním světě 
nezahrnuje pouze účinné vymáhání práv, 
ale zejména zajištění přístupu ke 
spravedlnosti pro všechny; vzhledem k 
tomu, že pokud jsou přijímáním rozhodnutí 
o zákonnosti obsahu nebo pravomocemi v 
oblasti vymáhání práva pověřeny 
soukromé firmy, oslabuje to právo na 
spravedlivý proces a nezajišťuje účinnou 
právní ochranu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 54
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické 
odstraňování obsahu, které vzbuzují 
legitimní obavy z hlediska dodržování 
právního státu, zejména pokud jsou 
vybízeny, aby tyto mechanismy používaly 
proaktivně a dobrovolně, takže 
odstraňování obsahu není založeno na 
jasném právním základu, což je v rozporu 
s článkem 10 Evropské úmluvy o lidských 
právech, který stanoví, že formality, 
podmínky, omezení nebo sankce v oblasti 
svobody projevu a informací musí být 
stanoveny zákonem;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 
obsahu, které vzbuzují legitimní obavy z 
hlediska dodržování právního státu, 
zejména pokud jsou vybízeny, aby tyto 
mechanismy používaly proaktivně a 
dobrovolně, takže odstraňování obsahu 
není založeno na jasném právním 
základu, což je v rozporu s článkem 10 
Evropské úmluvy o lidských právech, 
který stanoví, že formality, podmínky, 
omezení nebo sankce v oblasti svobody 
projevu a informací musí být stanoveny 
zákonem;

H. vzhledem k tomu, že mechanismy 
pro automatické odstraňování obsahu, které 
používají platformy pro hostování obsahu, 
vzbuzují legitimní obavy, zejména pokud 
jde o možné omezení svobody projevu a 
informací, které jsou chráněny na základě 
článku 11 Listiny základních práv 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 
obsahu, které vzbuzují legitimní obavy z 
hlediska dodržování právního státu, 
zejména pokud jsou vybízeny, aby tyto 
mechanismy používaly proaktivně a 
dobrovolně, takže odstraňování obsahu 
není založeno na jasném právním 

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 
obsahu; vzhledem k tomu, že tyto 
mechanismy, které jsou vysoce 
sofistikované a podporované umělou 
inteligencí, vzbuzují legitimní obavy, 
zejména pokud je platformy pro hostování 
obsahu používají proaktivně a dobrovolně, 
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základu, což je v rozporu s článkem 10 
Evropské úmluvy o lidských právech, 
který stanoví, že formality, podmínky, 
omezení nebo sankce v oblasti svobody 
projevu a informací musí být stanoveny 
zákonem;

takže dochází k odstraňování 
nezákonného, nedovoleného či 
padělaného obsahu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 57
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 
obsahu, které vzbuzují legitimní obavy z 
hlediska dodržování právního státu, 
zejména pokud jsou vybízeny, aby tyto 
mechanismy používaly proaktivně a 
dobrovolně, takže odstraňování obsahu 
není založeno na jasném právním základu, 
což je v rozporu s článkem 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech, který stanoví, 
že formality, podmínky, omezení nebo 
sankce v oblasti svobody projevu a 
informací musí být stanoveny zákonem;

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 
obsahu, které v některých případech 
mohou vzbuzovat legitimní obavy z 
hlediska dodržování právního státu, 
zejména pokud nejsou vybízeny právními 
předpisy Unie, aby tyto mechanismy 
používaly proaktivně a dobrovolně, takže 
odstraňování obsahu není založeno na 
jasném právním základu;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu často používají 
mechanismy pro automatické odstraňování 

H. vzhledem k tomu, že zatímco při 
odstraňování nezákonného obsahu se 
platformy pro hostování obsahu často 
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obsahu, které vzbuzují legitimní obavy z 
hlediska dodržování právního státu, 
zejména pokud jsou vybízeny, aby tyto 
mechanismy používaly proaktivně a 
dobrovolně, takže odstraňování obsahu 
není založeno na jasném právním 
základu, což je v rozporu s článkem 10 
Evropské úmluvy o lidských právech, který 
stanoví, že formality, podmínky, omezení 
nebo sankce v oblasti svobody projevu a 
informací musí být stanoveny zákonem;

neobejdou bez mechanismů pro 
automatickou detekci a odstraňování 
obsahu, v ostatních případech, kdy 
odstraňování obsahu není založeno na 
jasném právním základě a děje se 
proaktivně a dobrovolně, může 
odstraňování obsahu platformami pro 
hostování obsahu vzbuzovat legitimní 
obavy z hlediska dodržování právního 
státu a souladu s článkem 10 Evropské 
úmluvy o lidských právech, který stanoví, 
že formality, podmínky, omezení nebo 
sankce v oblasti svobody projevu a 
informací musí být stanoveny zákonem;

Or. cs

Pozměňovací návrh 59
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že svoboda 
projevu je základním právem zakotvených 
v Listině základních práv Evropské unie, 
které však nemůže vést k vyjadřování 
nenávistného, rasistického, 
antisemitského, xenofobního nebo 
homofobního obsahu, a vzhledem k tomu, 
že je naléhavě nutné nalézt vhodné 
způsoby a prostředky k řešení mimořádně 
závažných případů porušení předpisů, k 
nimž v současnosti dochází;

Or. fr

Pozměňovací návrh 60
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že 
automatizované mechanismy pro 
odstraňování obsahu poskytovatelů 
digitálních služeb by měly být přiměřené a 
měly by se vztahovat pouze na oprávněné 
případy, kdy výhody spojené s 
odstraněním obsahu převažují nad 
případnými nevýhodami ponechání 
obsahu na internetu; vzhledem k tomu, že 
tyto postupy by měly být rovněž 
transparentní a jejich podmínky by měly 
být zveřejněny, předtím než uživatelé 
službu využijí;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že článek 11 
Listiny rovněž chrání svobodu a 
pluralismus sdělovacích prostředků, které  
jsou stále více závislé na online 
platformách, aby dokázaly oslovit své 
publikum; vzhledem k tomu, že online 
platformy by neměly zasahovat do obsahu 
sdělovacích prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání; vzhledem k 
tomu, že tato situace vyžaduje reakci na 
úrovni Unie;

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání; vzhledem k 
tomu, že tato situace vedla k roztříštěnému 
souboru pravidel, který vyžaduje reakci na 
úrovni Unie za účelem harmonizace 
právních předpisů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 63
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání; vzhledem k 
tomu, že tato situace vyžaduje reakci na 
úrovni Unie;

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání; vzhledem k 
tomu, že tato situace vyžaduje odpovídající 
reakci na úrovni Unie i mezinárodního 
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společenství;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání; vzhledem k 
tomu, že tato situace vyžaduje reakci na 
úrovni Unie;

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 
občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování obsahu 
a o mechanismy vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na právních předpisech 
přijatých členskými státy na vnitrostátní 
úrovni a že mezi jednotlivými 

I. vzhledem k tomu, že 
občanskoprávní režimy vztahující se na 
postupy platforem pro hostování obsahu při 
moderování obsahu jsou založeny na 
určitých odvětvových ustanoveních na 
úrovni Unie i na vnitrostátní úrovni, 
přičemž existují významné rozdíly, pokud 
jde o ukládané povinnosti a o zaváděné 
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občanskoprávními režimy existují 
významné rozdíly, pokud jde o povinnosti 
ukládané platformám pro hostování 
obsahu a o mechanismy vymáhání; 
vzhledem k tomu, že tato situace vyžaduje 
reakci na úrovni Unie;

mechanismy vymáhání; vzhledem k tomu, 
že tato situace vyvolává roztříštěnost 
jednotného digitálního trhu, a proto 
vyžaduje reakci na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model některých platforem pro 
hostování obsahu je založen na propagaci 
obsahu, který uživatele pravděpodobně 
zaujme, a musí tudíž generovat velký 
objem údajů využívaných k profilování, 
aby mohly nabízet účinnější cílené reklamy 
a zvyšovat tak zisk; vzhledem k tomu, že 
toto profilování spolu s cílenou reklamou 
často vede k zesilování obsahu na základě 
emocí, což má často za následek zvyšování 
podílu senzací na webových informačních 
kanálech a doporučovacích systémech;

J. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model některých platforem pro 
hostování obsahu je založen na propagaci 
obsahu, který uživatele pravděpodobně 
zaujme, a musí tudíž generovat velký 
objem údajů využívaných k profilování, 
aby mohly nabízet účinnější cílené reklamy 
a zvyšovat tak zisk; vzhledem k tomu, že 
toto profilování spolu s cílenou reklamou 
často vede k zesilování obsahu na základě 
emocí, což má často za následek zvyšování 
podílu senzací na webových informačních 
kanálech a doporučovacích systémech a 
vede k možné manipulaci uživatelů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 67
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model některých platforem pro 
hostování obsahu je založen na propagaci 

J. vzhledem k tomu, že stávající 
obchodní model některých platforem pro 
hostování obsahu je založen na propagaci 
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obsahu, který uživatele pravděpodobně 
zaujme, a musí tudíž generovat velký 
objem údajů využívaných k profilování, 
aby mohly nabízet účinnější cílené reklamy 
a zvyšovat tak zisk; vzhledem k tomu, že 
toto profilování spolu s cílenou reklamou 
často vede k zesilování obsahu na základě 
emocí, což má často za následek zvyšování 
podílu senzací na webových informačních 
kanálech a doporučovacích systémech;

obsahu, který uživatele pravděpodobně 
zaujme, a musí tudíž generovat velký 
objem údajů využívaných k profilování, 
aby mohly nabízet účinnější cílené reklamy 
a zvyšovat tak zisk; vzhledem k tomu, že 
toto profilování spolu s cílenou reklamou 
může vést k zesilování obsahu zaměřeného 
na emoce, což má často za následek 
podněcování senzacechtivosti na 
webových informačních kanálech a 
doporučovacích systémech;

Or. es

Pozměňovací návrh 68
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, kurátorství obsahu nebo 
umisťování reklamy založeny, je na 
uvážení platforem pro hostování obsahu a 
možnost veřejného dohledu je velmi 
omezená, což vede k obavám v oblasti 
odpovědnosti;

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, srovnávací služby, kurátorství 
obsahu nebo umisťování reklamy založeny, 
je i na uvážení platforem pro hostování 
obsahu a možnost veřejného dohledu je 
velmi omezená, což vede k obavám v 
oblasti odpovědnosti a transparentnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, kurátorství obsahu nebo 
umisťování reklamy založeny, je na 

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, kurátorství obsahu nebo 
umisťování reklamy založeny, je na 



PE642.466v02-00 36/108 AM\1209152CS.docx

CS

uvážení platforem pro hostování obsahu a 
možnost veřejného dohledu je velmi 
omezená, což vede k obavám v oblasti 
odpovědnosti;

uvážení platforem pro hostování obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, kurátorství obsahu nebo 
umisťování reklamy založeny, je na 
uvážení platforem pro hostování obsahu a 
možnost veřejného dohledu je velmi 
omezená, což vede k obavám v oblasti 
odpovědnosti;

L. vzhledem k tomu, že volba 
algoritmu, na němž jsou tyto doporučovací 
systémy, kurátorství obsahu nebo 
umisťování reklamy založeny, je na 
uvážení platforem pro hostování obsahu a 
možnost veřejného dohledu je velmi 
omezená, což může vést možným 
důsledkům v oblasti transparentnosti a 
odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod odůvodnění M

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

M. vzhledem k tomu, že dominantní 
platformy pro hostování obsahu svým 
uživatelům umožňují využívat jejich 
profily pro přihlašování na webové stránky 
třetích stran, a platformy mají tudíž 
možnost sledovat aktivitu uživatelů i mimo 
vlastní prostředí platformy, což představuje 
konkurenční výhodu, pokud jde o přístup k 
údajům potřebným pro algoritmy pro 

M. vzhledem k tomu, že platformy pro 
hostování obsahu s významnou tržní silou 
svým uživatelům umožňují využívat jejich 
profily pro přihlašování na webové stránky 
třetích stran, a platformy mají tudíž 
možnost sledovat aktivitu uživatelů i mimo 
vlastní prostředí platformy, což představuje 
konkurenční výhodu, pokud jde o přístup k 
údajům potřebným pro algoritmy pro 
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kurátorství obsahu; kurátorství obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že smluvní 
podmínky platforem, o nichž nelze 
vyjednávat, často stanoví rozhodné právo i 
příslušné soudy mimo Unii, což 
představuje překážku, pokud jde o přístup 
ke spravedlnosti; vzhledem k tomu, že 
otázka, které právní předpisy 
mezinárodního práva soukromého se 
vztahují na práva k údajům, není 
jednoznačně zodpovězena ani v právních 
předpisech Unie ani v mezinárodních 
právních předpisech;

O. vzhledem k tomu, že smluvní 
podmínky platforem, o nichž nelze 
vyjednávat, často stanoví rozhodné právo i 
příslušné soudy mimo Unii, což 
představuje překážku, pokud jde o přístup 
ke spravedlnosti; vzhledem k tomu, že 
nařízení (EU) č. 1215/2012 o příslušnosti 
a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí 
v občanských a obchodních věcech 
stanoví pravidla pro určení soudní 
příslušnosti; vzhledem k tomu, že nařízení 
(EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů 
objasňuje právo subjektu údajů na 
soukromoprávní donucovací opatření 
přímo proti správci nebo zpracovateli bez 
ohledu na to, zda zpracování probíhá v 
Unii, či nikoli a bez ohledu na to, zda je 
správce usazen v Unii, či nikoli; vzhledem 
k tomu, že článek 79 nařízení (EU) 
2016/679 stanoví, že návrh na zahájení 
řízení se podává u soudů členského státu, 
v němž má správce nebo zpracovatel 
provozovnu, nebo kde má subjekt údajů 
své obvyklé bydliště;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Gunnar Beck
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění O

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

O. vzhledem k tomu, že smluvní 
podmínky platforem, o nichž nelze 
vyjednávat, často stanoví rozhodné právo i 
příslušné soudy mimo Unii, což 
představuje překážku, pokud jde o přístup 
ke spravedlnosti; vzhledem k tomu, že 
otázka, které právní předpisy 
mezinárodního práva soukromého se 
vztahují na práva k údajům, není 
jednoznačně zodpovězena ani v právních 
předpisech Unie ani v mezinárodních 
právních předpisech;

O. vzhledem k tomu, že smluvní 
podmínky platforem, o nichž nelze 
vyjednávat, často stanoví rozhodné právo i 
příslušné soudy mimo Unii, což vzbuzuje 
obavy, pokud jde o přístup ke 
spravedlnosti; vzhledem k tomu, že otázka, 
které právní předpisy mezinárodního práva 
soukromého se vztahují na práva k údajům, 
není jednoznačně zodpovězena ani v 
právních předpisech Unie ani v 
mezinárodních právních předpisech; 
vzhledem k tomu, že se na tyto situace 
vztahuje i bezpečnostní upozornění pro 
kupce;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že přístup k 
datům je významným faktorem pro růst 
digitálního hospodářství; vzhledem k tomu, 
že interoperabilita údajů může díky 
odstranění efektu závislosti na jednom 
poskytovateli (tzv. „lock-in“) hrát 
důležitou úlohu při zajišťování 
spravedlivých tržních podmínek;

P. vzhledem k tomu, že přístup k 
datům a jejich uchovávání je významným 
faktorem pro růst digitálního hospodářství; 
vzhledem k tomu, že interoperabilita údajů 
může díky odstranění efektu závislosti na 
jednom poskytovateli (tzv. „lock-in“) hrát 
důležitou úlohu při zajišťování 
spravedlivých tržních podmínek, za 
podmínky, že přístup k údajům a jejich 
uchovávání může být regulováno 
prostřednictvím vhodných právních 
norem;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 75
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

P. vzhledem k tomu, že přístup k 
datům je významným faktorem pro růst 
digitálního hospodářství; vzhledem k tomu, 
že interoperabilita údajů může díky 
odstranění efektu závislosti na jednom 
poskytovateli (tzv. „lock-in“) hrát 
důležitou úlohu při zajišťování 
spravedlivých tržních podmínek;

P. vzhledem k tomu, že přístup k 
neosobním datům je významným faktorem 
pro růst digitálního hospodářství; vzhledem 
k tomu, že interoperabilita neosobních 
údajů může díky odstranění efektu 
závislosti na jednom poskytovateli (tzv. 
„lock-in“) hrát důležitou úlohu při 
zajišťování spravedlivých tržních 
podmínek;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že při aktualizaci 
základních aspektů občanského a 
obchodního práva týkajících se on-line 
obchodních transakcí je nezbytné nalézt 
rovnováhu mezi ochranou základních a 
občanských práv uživatelů na jedné straně 
a evropskými obchodními pobídkami v 
této oblasti na straně druhé, a to zejména 
pro malé a střední podniky a začínající 
podniky;

Or. ro

Pozměňovací návrh 77
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že je důležité 
posoudit možnost pověřit stávající nebo 
novou evropskou agenturu či evropský 
orgán odpovědností za zajišťování 
harmonizovaného přístupu v celé Unii a 
zabývat se novými příležitostmi a výzvami 
vyplývajícími z probíhajícího 
technologického vývoje, a to zejména těch, 
které mají přeshraniční charakter;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod odůvodnění P a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Pa. vzhledem k tomu, že Komise 
vyjádřila ve svém stanovisku ke 
francouzskému zákonu „Avia“ obavy, že 
moderování obsahu by mohlo 
představovat neúměrnou zátěž pro 
společnosti a uživatele a vést k 
nadměrnému odstraňování obsahu, čímž 
by byla oslabena svoboda projevu.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

1. navrhuje, aby Komise předložila 
návrhy v souladu s ohlášeným aktem o 
digitálních službách; domnívá se, že aniž 
by byly dotčeny podrobné aspekty 
budoucích legislativních návrhů, by mohl 
být jako právní základ zvolen článek 114 
Smlouvy o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, a jasně definuje 
klíčové pojmy, pokud je to možné, včetně 
doporučení uvedených v příloze k tomuto 
usnesení; domnívá se, že aniž by byly 
dotčeny podrobné aspekty budoucích 
legislativních návrhů, měl by být jako 
právní základ zvolen článek 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. it

Pozměňovací návrh 81
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností; domnívá se, že aniž by 
byly dotčeny podrobné aspekty budoucích 
legislativních návrhů, měl by být jako 
právní základ zvolen článek 114 Smlouvy 
o fungování Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor vhodných 
legislativních návrhů založených na 
faktech zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s širokou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

1. žádá Komisi, aby bez zbytečného 
odkladu předložila soubor legislativních 
návrhů zahrnující akt o digitálních 
službách s přiměřenou materiální, osobní i 
územní působností, včetně doporučení 
uvedených v příloze k tomuto usnesení; 
domnívá se, že aniž by byly dotčeny 
podrobné aspekty budoucích legislativních 
návrhů, měl by být jako právní základ 
zvolen článek 114 Smlouvy o fungování 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn rychlý a jednoduchý 
přístup k soudní ochraně; navrhuje, aby 
poskytovatelé digitálních služeb 
poskytovali přístup k vysoce kvalitnímu 
alternativnímu řešení sporů, které splňuje 
kritéria stanovená ve směrnici 
2013/11/EU (směrnice o alternativním 
řešení sporů spotřebitelských sporů);

Or. fr

Pozměňovací návrh 85
Daniel Buda
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně; navrhuje, aby 
pro účely vypracování legislativního aktu 
byly zohledněny zejména konzultace s 
malými a středními podniky a začínajícími 
podniky v této oblasti s cílem zajistit, aby 
příslušná ustanovení byla snadno 
dostupná a vztahovala se na tyto subjekty;

Or. ro

Pozměňovací návrh 86
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, které 
budou poskytovat poskytovatelům 
digitálních služeb jasný a aktuální 
regulační rámec vstřícný k inovacím, 
který ochrání uživatele při přístupu k 
digitálním službám, zajistí dostupný a 
nezávislý přístup k soudní ochraně a zajistí 
nezbytnou spolupráci mezi členskými 
státy;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Stéphane Séjourné
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Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

2. navrhuje, aby aktu o digitálních 
službách předcházelo posouzení dopadu s 
cílem posoudit, analyzovat a navrhnout 
vhodná evropská pravidla pro správu 
obsahu, která by stanovila odpovědnost 
každého z partnerů a rozvoj spravedlivých 
a transparentních postupů mezi 
platformami, uživateli internetu a 
uživateli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 88
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

2. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zahrnoval ustanovení, požadavky 
na transparentnost a podávání zpráv a 
minimální normy a postupy pro 
moderování obsahu, které jsou přiměřené 
rozsahu, poškození, druhu obsahu a 
platformě a zároveň zajistí dostupný a 
nezávislý přístup k soudní ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. navrhuje, aby akt o digitálních 2. navrhuje, že aby akt o digitálních 
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službách zahrnoval ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, transparentní, závazné a 
jednotné normy a postupy pro moderování 
obsahu a zajištěn dostupný a nezávislý 
přístup k soudní ochraně;

službách mohl zahrnovat ustanovení, jimiž 
budou zavedena smluvní práva týkající se 
správy obsahu, stanoví se požadavky na 
transparentní a interoperabilní normy a 
postupy pro moderování obsahu a zajistí se 
dostupný a nezávislý přístup k soudní 
ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. domnívá se, že v souvislosti s 
rozvojem on-line služeb a v 
globalizovaném digitálním světě může být 
zásada země původu nevhodná z důvodů 
uznávaných v judikatuře Soudního dvora 
Evropské unie, zejména pokud jde o 
ochranu spotřebitele a duševní vlastnictví. 
Cílem těchto platforem je v prvé řadě 
vyhledávání zemí, v nichž jsou předpisy v 
řadě oblastí méně omezující, ať už v 
oblasti zdanění, nebo v souvislosti s 
nezákonnou nebo nedovolenou činností; 
vzhledem k tomu, že by v důsledku toho 
bylo jistě užitečné uplatňovat v odvětvích, 
v nichž tomu ještě není, zásadu země 
určení, což by v budoucnu umožnilo 
napravit některé nedostatky v zásadách 
práva země původu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 91
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách stanovil jasná pravidla pro 
odpovědnost platforem pro hostování 
obsahu pro zboží, které je na nich 
prodáváno nebo propagováno, aby zanikla 
právní mezera, kvůli níž uživatel nebyl 
spokojen se službami, na něž měl podle 
zákona nebo smlouvy o dodání zboží 
nárok, například z důvodu neschopnosti 
identifikovat hlavního prodejce;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Axel Voss

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. pokud jde o odpovědnost platformy 
za obsah, měla by být nalezena a zavedena 
nová technologická řešení týkající se 
otázek odpovědnosti, identity a anonymity;

Or. de

Pozměňovací návrh 93
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. navrhuje, aby se akt o digitálních 
službách řídil přístupem vhodným pro 
určité odvětví a pro specifický problém a 
aby při vypracovávání vhodných politik 
jasně rozlišoval mezi nezákonným a 
škodlivým obsahem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 94
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. žádá Komisi, aby nařízení 
obsahovalo všeobecnou definici 
„dominantních platforem“ a určilo jejich 
vlastnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že na určité platformy 
je třeba uplatňovat požadavky na 
transparentnost, aby se zajistilo, že jejich 
provoz v uzavřeném systému nebude mít 
vliv na volbu spotřebitele, neovlivní jejich 
chování nebo nebude představovat 
překážku svobodě přesvědčení nebo 
projevu; zdůrazňuje, že v případě on-line 
platformy pro obchodování představuje 
používání jakéhokoli totožného výrobku 
nebo služby nebo rozlišovacího označení, 
které je podobné uznané ochranné 
známce, nebezpečí záměny v očích 
veřejnosti a poškození samotné ochranné 
známky; pokud se poskytovatel služeb 
dozví o takovém riziku, musí informace 
nebo výrobek co nejdříve stáhnout nebo 
znemožnit přístup k nim;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 96
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. zdůrazňuje, že jakýkoli nový rámec 
stanovený v aktu o digitálních službách by 
měl být zvladatelný pro malé podniky, 
malé a střední podniky a začínající 
podniky, a měl by proto zahrnovat 
přiměřené povinnosti a jasné záruky pro 
všechna odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách zavedl přísnější pravidla 
transparentnosti pro platformy sociálních 
médií s cílem zveřejnit, kdo poskytuje 
finanční prostředky, a možnosti 
zájmových skupin, které využívají 
digitálních služeb, s cílem ukázat, kdo je 
právně odpovědný za obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier 
Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 2 d (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2d. navrhuje, aby akt o digitálních 
službách stanovil povinnost pro 
poskytovatele digitálních služeb bez stálé 
provozovny v EU, aby určili právního 
zástupce pro zájmy uživatelů v Evropské 
unii a aby zveřejnili a zpřístupnili 
kontaktní informace tohoto zástupce na 
svých internetových stránkách;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 2 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2e. zdůrazňuje, že je důležité, aby on-
line platformy, které poskytují hostování 
obsahu, nebo moderují online obsah, 
nesly větší odpovědnost za obsah, jemuž 
poskytují hostování, a měly by jednat tak, 
aby proaktivně zabraňovaly nezákonným 
činnostem;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva nesou veřejné orgány; 
domnívá se, že případné rozhodnutí o 
zákonnosti obsahu vytvářeného uživateli 
musí přijmout nezávislý soudní orgán, a 
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nikoli soukromý komerční subjekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že s cílem zajistit 
nezávislost a nestrannost, případné 
konečné rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

Or. ro

Pozměňovací návrh 102
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu názoru, 
včetně v rámci sociálních médií 
vytvářených uživateli, musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

Or. fr

Pozměňovací návrh 103
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 3
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že rozhodnutí o 
zákonnosti obsahu vytvářeného uživateli 
musí zůstat k dispozici k přezkumu 
nezávislým soudním orgánem, a nikoli 
pouze ze strany soukromého komerčního 
subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán nebo systém 
nápravy, a nikoli soukromý komerční 
subjekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že co se týče činností 
poskytovatelů digitálních služeb, případné 
konečné rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán;

Or. en
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Pozměňovací návrh 106
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

3. domnívá se, že případné konečné 
rozhodnutí o zákonnosti obsahu 
vytvářeného uživateli musí přijmout 
nezávislý soudní orgán, a nikoli soukromý 
komerční subjekt;

Or. en

Pozměňovací návrh 107
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zastává názor, že on-line platformy 
hostující obsah on-line by měly být 
považovány za aktivní hostitele; musejí 
nést právní odpovědnost za svá rozhodnutí 
o zákonnosti obsahu vytvořeného 
uživateli;

Or. fr

Pozměňovací návrh 108
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 3 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3b. domnívá se, že systém oznamování 
a jednání podle směrnice o elektronickém 
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obchodu, který ukládá obchodním 
platformám povinnost odstranit zjištěný 
protiprávní obsah, po oznámení, a to i 
prostřednictvím držitelů práv a po 
hodnocení, musí být posílen oznámením a 
systémem, aby nezákonný obsah, 
který již byl odstraněn, již nebyl na 
platformě znovu uveden;

Or. fr

Pozměňovací návrh 109
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat postupy v oblasti moderování 
obsahu, které jsou diskriminační, a to i 
vůči těm nejzranitelnějším, a musí vždy 
respektovat základní práva a svobody 
občanů, a zejména svobodu projevu;

Or. it

Pozměňovací návrh 110
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu, které jsou 
nepřiměřené nebo nepřiměřeně přesahují 
účel ochrany podle právních předpisů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat nepřijatelné nebo 
diskriminační postupy v oblasti 
moderování obsahu, nebo jejichž součástí 
je vykořisťování a vyloučení; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 112
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. trvá na tom, že právní předpisy 
musí zakázat diskriminační postupy v 
oblasti moderování obsahu;

4. vyzývá Komisi, aby omezila své 
nadšení pro moderování obsahu;

Or. en



PE642.466v02-00 56/108 AM\1209152CS.docx

CS

Pozměňovací návrh 114
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. trvá na tom, že pravidla musejí 
rovněž zakazovat postupy platforem, které 
zasahují do svobody a plurality 
sdělovacích prostředků, zejména tím, že 
zakazují platformám provádět druhou 
úroveň kontroly obsahu poskytovaného v 
rámci odpovědnosti poskytovatele 
mediálních služeb a vztahují se na ně 
zvláštní normy a dohled;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 116
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. uplatňování tohoto nařízení by 
mělo být úzce monitorováno stávající nebo 
novou evropskou agenturou či evropským 
subjektem, jehož úkolem by bylo zejména 
zajistit dodržování ustanovení tohoto 
nařízení ze strany platforem pro hostování 
obsahu. Příslušná agentura či evropský 
subjekt by měly přezkoumávat dodržování 
norem stanovených pro moderování 
obsahu na základě zpráv o 
transparentnosti a auditu algoritmů, které 
platformy pro hostování obsahu ke správě 
obsahu používají;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by byl vývoj 
společných norem a vytváření nových 
nástrojů pro analýzu a přezkum, jakož i 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

Or. it

Pozměňovací návrh 118
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. doporučuje zřízení sítě 
vnitrostátních orgánů, jejichž úkolem by 
bylo monitorování filtrování 
automatizovaného obsahu v praxi a 
kurátorství obsahu a podávání práv 
orgánům EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. žádá Komisi, aby podnikla kroky s 
cílem monitorovat a prosazovat soulad se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrolu algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

Or. ro

Pozměňovací návrh 120
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 

5. žádá Evropskou komisi, aby 
monitorovala a prosazovala soulad se 
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monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, audit algoritmů používaných pro 
automatizované moderování a kurátorství 
obsahu a ukládání sankcí za nedodržování 
předpisů;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. doporučuje sdílení osvědčených 
postupů a odborných znalostí mezi 
členskými státy a posílení koordinace a 
spolupráce s Evropskou komisí, pokud jde 
o vývoj v postupech pro moderování 
obsahu, spíše než založení nové evropské 
agentury;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. doporučuje zřízení evropské 
agentury, jejímž úkolem by bylo 
monitorování a prosazování souladu se 
smluvními právy, pokud jde o moderování 
obsahu, kontrola algoritmů používaných 
pro automatizované moderování a 
kurátorství obsahu a ukládání sankcí za 
nedodržování předpisů;

5. doporučuje nastavení procesů, 
které umožní intenzivní spolupráci mezi 
orgány členských států, Evropskou 
komisí, privátním soukromým sektorem, 
akademickou sférou a občanskou 
společností, pokud jde o moderování 
obsahu a jeho kontinuální zkvalitňování;
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Or. cs

Pozměňovací návrh 123
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. připomíná, že moderování obsahu 
na evropské úrovni se provádí na základě 
příkazů k poskytnutí informací, které 
nejsou právně závazné, a že Komise pouze 
požaduje, aby platformy moderovaly šíření 
nenávistného obsahu nebo odstranily 
teroristický obsah; připomíná, že 
pravomoc k moderování by měla být 
samotným platformám odňata a že by v 
rámci posouzení dopadů měl být zvážen 
nejlepší způsob, jak tímto moderováním 
pověřit plně nezávislý externí subjekt;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá k tomu, aby platformy pro 
hostování obsahu vyhodnocovaly riziko, 
které jejich politiky nakládání s obsahem 
týkající se zákonného obsahu představují 
např. pro veřejné zdraví, dezinformace, a 
aby na základě předložení zpráv příslušné 
evropské agentuře nebo evropskému 
orgánu dvakrát do roka s příslušnou 
evropskou agenturou nebo evropským 
orgánem a příslušnými vnitrostátními 
orgány vedly dialog;
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Or. en

Pozměňovací návrh 125
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu stávající nebo nové 
evropské agentuře či stávajícímu nebo 
novému evropskému orgánu pravidelně 
předkládaly a zveřejňovaly ucelené zprávy 
o transparentnosti, včetně svých politik pro 
kontrolu obsahu, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu učinily své 
politiky pro kontrolu obsahu snadně 
dostupné a svá rozhodnutí o odstranění 
obsahu vytvořeného uživateli zveřejňovaly 
ve veřejně dostupné databázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; vyzývá ke zveřejnění 
komplexních zpráv o transparentnosti 
založených na jednotné metodice a 
vyhodnocovaných na základě příslušných 
ukazatelů výkonnosti; dále navrhuje, aby 
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platformy pro hostování obsahu svá 
odůvodněná rozhodnutí o odstranění 
obsahu vytvořeného uživateli zveřejňovaly 
ve veřejně dostupné databázi;

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu 
zveřejňovala jednoduchým a přístupným 
způsobem své politiky o obsahu a svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu pravidelně předkládaly 
zprávy o transparentnosti členským státům, 
v nichž probíhá jejich činnost, pokud jde o 
soulad jejich smluvních podmínek s 
ustanoveními aktu o digitálních službách;
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rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby poskytovatelé 
digitálních služeb pravidelně předkládali 
zprávy o transparentnosti síti 
vnitrostátních orgánů a Evropské komisi, 
pokud jde o soulad jejich smluvních 
podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách, statistikami a daty, 
které se vztahují k automatizovanému 
filtrování obsahu a svá rozhodnutí o 
odstranění obsahu vytvořeného uživateli 
zveřejňovaly ve veřejně dostupné databázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu tuto 
zprávu včetně řady rozhodnutí o odstranění 
obsahu vytvořeného uživateli zveřejňovaly 
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veřejně dostupné databázi; ve veřejně dostupné databázi;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad 
jejich smluvních podmínek s 
ustanoveními aktu o digitálních službách; 
dále navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu svá rozhodnutí o 
odstranění obsahu vytvořeného uživateli 
zveřejňovaly ve veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pravidelně 
poskytovaly agregovaná data o odstranění 
obsahu pro vypracování studií, které 
přispějí k nastavení vhodných pravidel 
správy obsahu; dále navrhuje, aby 
Evropská komise na základě dostupných 
dat průběžně vyhodnocovala aktuálnost 
práv týkajících se správy obsahu, 
transparentních, závazných a jednotných 
norem a postupů pro moderování obsahu;

Or. cs

Pozměňovací návrh 132
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu Evropské komisi 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu Evropské komisi 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

Or. ro

Pozměňovací návrh 134
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu evropské agentuře 
pravidelně předkládaly zprávy o 
transparentnosti, pokud jde o soulad jejich 
smluvních podmínek s ustanoveními aktu o 
digitálních službách; dále navrhuje, aby 
platformy pro hostování obsahu svá 
rozhodnutí o odstranění obsahu 
vytvořeného uživateli zveřejňovaly ve 
veřejně dostupné databázi;

6. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu pravidelně předkládaly 
zprávy o transparentnosti, pokud jde o 
soulad jejich smluvních podmínek s 
ustanoveními aktu o digitálních službách; 
dále navrhuje, aby platformy pro hostování 
obsahu svá rozhodnutí o odstranění 
nelegálního obsahu vytvořeného uživateli 
zveřejňovaly ve veřejně dostupné databázi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 135
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. doporučuje zřízení nezávislých 
orgánů pro řešení sporů, jejichž úkolem 
by bylo řešit spory ohledně moderování 
obsahu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. doporučuje zřízení nezávislých 
orgánů pro řešení sporů, jejichž úkolem by 
bylo řešit spory ohledně moderování 
obsahu;

7. doporučuje zřízení nezávislých 
orgánů pro řešení sporů, jejichž úkolem by 
bylo řešit spory ohledně moderování 
obsahu; zastává názor, že s cílem chránit 
anonymní publikace a obecný zájem, 
nejen uživatel, který vytvořil moderovaný 
obsah, ale také nezávislý veřejný ochránce 
práv a organizace zajišťující svobodu 
projevu, by měli mít možnost rozhodnutí o 
moderování obsahu napadnout;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. doporučuje zřízení nezávislých 7. doporučuje jmenování nebo zřízení 
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orgánů pro řešení sporů, jejichž úkolem by 
bylo řešit spory ohledně moderování 
obsahu;

nezávislých vnitrostátních orgánů pro 
řešení sporů, jejichž úkolem by bylo řešit 
spory ohledně moderování obsahu, které 
nebyly vyřešeny předem prostřednictvím 
vnitřních postupů v rámci platforem pro 
vytváření obsahu; kromě toho mohou mít 
různé strany přímý přístup ke  
spravedlnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. doporučuje zřízení nezávislých 
orgánů pro řešení sporů, jejichž úkolem by 
bylo řešit spory ohledně moderování 
obsahu;

7. zvažuje zřízení nezávislých orgánů 
pro řešení sporů v členských státech, 
jejichž úkolem by bylo řešit spory ohledně 
moderování obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že pokud 
platforma používá mechanismus 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, musí podléhat kontrolám 
zákonnosti používání takového 
mechanismu;
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Pozměňovací návrh 140
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli plně 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
účinných, transparentních a plně 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu; konstatuje, že algoritmy, které se 
dnes používají k odhalování škodlivého 
obsahu, a činnosti prováděné lidskými 
moderátory jsou stále účinnější a 
přesnější; konstatuje však, že je zřejmé, že 
kvalita moderování obsahu je do značné 
míry závislá na databázích, a tudíž na 
lidské činnosti, která je rozvíjí;
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Pozměňovací návrh 142
Angel Dzhambazki

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že 
minimální normy stanovené v aktu o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
účinných, transparentních a plně 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách musí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu tzv. „internetová tržiště“ nutila k 
používání odůvodněných a přiměřených 
proaktivních opatření, které brání, aby byl 
nezákonný obsah zveřejňován na jejich 
platformách, a domnívá se, že tyto 
mechanismy používané platformami, musí 
podléhat kontrolám ze strany evropské 
agentury s cílem zajistit soulad s aktem o 
digitálních službách a jsou předmětem 
účinných mechanismů nápravy;
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Pozměňovací návrh 144
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany příslušné, stávající nebo nové 
evropské agentury nebo evropského 
orgánu s cílem zajistit soulad s aktem o 
digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a má upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a odstraňování, 
a domnívá se, že takové mechanismy, 
které platforma dobrovolně používá, 
nemají vést k žádným kontrolním 
opatřením ex-ante založeným na 
automatizovaných nástrojích nebo na 
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filtrování nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Ibán García Del Blanco

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že se akt 
o digitálních službách má vyhnout 
ustanovením, jež by platformy pro 
hostování obsahu nutila k používání 
jakýchkoli automatizovaných předběžných 
kontrol obsahu, není-li jinak uvedeno v 
platných právních předpisech, a domnívá 
se, že pokud platforma nějaký takový 
mechanismus dobrovolně používá, musí 
podléhat kontrolám ze strany evropské 
agentury s cílem zajistit soulad s aktem o 
digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách musí zajistit, aby 
platformy pro hostování obsahu používající 
jakékoli automatizované předběžné 
kontroly obsahu podléhaly kontrolám ze 
strany stávající nebo nové evropské 
agentury nebo evropského orgánu s cílem 
zajistit soulad s aktem o digitálních 
službách;
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soulad s aktem o digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany Evropské komise s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by platformy pro hostování 
obsahu nutila k používání jakýchkoli 
automatizovaných předběžných kontrol 
obsahu, a domnívá se, že pokud platforma 
nějaký takový mechanismus dobrovolně 
používá, musí podléhat kontrolám ze 
strany evropské agentury s cílem zajistit 
soulad s aktem o digitálních službách;

8. zastává pevné stanovisko, že akt o 
digitálních službách nesmí obsahovat 
ustanovení, jež by poskytovatele 
digitálních služeb nutila k používání 
automatizovaného mechanismu filtrování, 
který by překračoval úroveň ochrany 
požadovanou právními předpisy, avšak 
vybízí poskytovatele digitálních služeb, 
aby takový mechanismus používali s cílem 
bojovat proti nezákonnému internetovému 
obsahu;
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Pozměňovací návrh 150
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. zdůrazňuje proto, že platformy 
musí být transparentní při zpracovávání 
algoritmů a údajů, čímž se poučí, a mít 
účinné prostředky moderování obsahu 
závisející na modelech vyvíjených 
některými mezinárodními platformami, 
jejichž ekonomický model je založený na 
maximálním získávání údajů pro 
okamžitý opětovný vstup na trh s 
reklamními službami; je tudíž v zájmu 
internetových uživatelů i uživatele 
vyžadovat, aby platformy byly 
transparentní, pokud jde o výběr nástrojů, 
které upřednostňují při zpracování 
algoritmů a při doprovodných lidských 
činnostech;

Or. fr

Pozměňovací návrh 151
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je jednou z nejškodlivějších praktik 
v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je jednou z nejškodlivějších praktik 
v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 
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účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy;

účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy; domnívá se v tomto 
ohledu, že by nová pravidla měla nejen 
přinášet transparentnost a spravedlnost, 
ale také zajistit přístup k různorodému a 
kvalitnímu obsahu v současném 
digitálním prostředí, a vyzývá Komisi, aby 
navrhla záruky, které zajistí, aby byl 
kvalitní mediální obsah snadno dostupný 
a bylo možné jej snadno nalézt na 
platformách třetích stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je jednou z nejškodlivějších praktik 
v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 
účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy;

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě osobních 
informací je jednou z nejškodlivějších 
praktik v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 
účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy; je znepokojen tím, že tyto 
praktiky podněcují takzvaný kapitalismus 
dohledu a jsou závislé na všudypřítomném 
sledování a vytěžování údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 153
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je jednou z nejškodlivějších 
praktik v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 
účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy;

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je praktika, k níž lze požadovat 
další monitorování, proto by Komise měla 
věnovat pozornost případům, kdy je 
viditelnost tohoto obsahu zvýšena na 
základě předchozí interakce uživatele s 
jiným zesíleným obsahem a za účelem 
optimalizace profilů uživatelů pro cílené 
reklamy, a analyzovat jejich dopad;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je jednou z nejškodlivějších 
praktik v digitální společnosti, zejména v 
případech, kdy je viditelnost tohoto obsahu 
zvýšena na základě předchozí interakce 
uživatele s jiným zesíleným obsahem a za 
účelem optimalizace profilů uživatelů pro 
cílené reklamy;

9. domnívá se, že zesilování obsahu 
zaměřené na uživatele na základě názorů 
nebo postojů prezentovaných v tomto 
obsahu je významnou výzvou v digitální 
společnosti, zejména v případech, kdy je 
viditelnost tohoto obsahu zvýšena na 
základě předchozí interakce uživatele s 
jiným zesíleným obsahem a za účelem 
optimalizace profilů uživatelů pro cílené 
reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)



PE642.466v02-00 76/108 AM\1209152CS.docx

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. je přesvědčen, že Komise musí 
poskytovat požadovanou právní jistotu, 
pokud jde o některé klíčové definice, 
například pojmy „systémová platforma“ a 
„platforma pro hostování obsahu“, aby 
tak zajistila harmonizovaný přístup na 
úrovni EU a urychlila odstraňování 
nezákonného obsahu; domnívá se dále, že 
je v této souvislosti nezbytné jasně 
a přesně stanovit, co se rozumí 
„nezákonným obsahem“;

Or. it

Pozměňovací návrh 156
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 
interakce uživatele s obsahem;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 157
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 

vypouští se
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interakce uživatele s obsahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 
interakce uživatele s obsahem;

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 
interakce uživatele s obsahem a že by 
behaviorálně cílená reklama měla být 
závislá na souhlasu uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 
interakce uživatele s obsahem;

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují identifikovatelné 
sledování interakce uživatele s obsahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 10
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují rozsáhlé sledování 
interakce uživatele s obsahem;

10. domnívá se, že používání cílené 
reklamy musí být přísněji regulováno ve 
prospěch méně rušivých forem reklamy, 
které nevyžadují žádné sledování interakce 
uživatele s obsahem;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. konstatuje však, že se cílená 
reklama v současnosti řídí obecným 
nařízením o ochraně údajů, které je 
nezbytné v Unii řádně prosazovat, dříve 
než se bude uvažovat o jakýchkoli nových 
právních předpisech v této oblasti;

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách nastavil jasné hranice, 
pokud jde o shromažďování údajů za 
účelem cílené reklamy, zejména pokud 
jsou údaje sledovány na webových 
stránkách třetích stran;

11. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách nastavil jasné hranice, 
pokud jde o shromažďování údajů za 
účelem cílené reklamy, zejména pokud 
jsou údaje sledovány na webových 
stránkách třetích stran, a postupný zákaz 
osobní reklamy počínaje nezletilými;

Or. en
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Pozměňovací návrh 163
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách nastavil jasné 
hranice, pokud jde o shromažďování 
údajů za účelem cílené reklamy, zejména 
pokud jsou údaje sledovány na webových 
stránkách střetích stran;

11. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách zavedl pravidla s 
cílem posílit transparentnost týkající se 
cílené reklamy, zejména pokud jsou údaje 
sledovány na webových stránkách třetích 
stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách nastavil jasné hranice, 
pokud jde o shromažďování údajů za 
účelem cílené reklamy, zejména pokud 
jsou údaje sledovány na webových 
stránkách střetích stran;

11. doporučuje proto, aby právní 
rámec Unie nastavil jasné hranice, pokud 
jde o shromažďování údajů za účelem 
cílené reklamy, zejména pokud jsou údaje 
sledovány na webových stránkách třetích 
stran;

Or. cs

Pozměňovací návrh 165
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. doporučuje proto, aby akt o 11. doporučuje proto, aby akt o 
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digitálních službách nastavil jasné 
hranice, pokud jde o shromažďování údajů 
za účelem cílené reklamy, zejména pokud 
jsou údaje sledovány na webových 
stránkách střetích stran;

digitálních službách kladl poskytnutí 
souhlasu jako podmínku, pokud jde o 
shromažďování údajů za účelem cílené 
reklamy, zejména pokud jsou údaje 
sledovány na webových stránkách třetích 
stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou minimalizace údajů zavedenou 
obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů bude akt o digitálních službách 
vyžadovat, aby zprostředkovatelé 
umožňovali anonymní využívání svých 
služeb a jejich úhradu, kdykoli je to 
technicky možné, neboť anonymita 
účinně brání neoprávněnému poskytnutí 
údajů, zneužití totožnosti a dalším 
formám zneužívání osobních údajů 
shromažďovaných na internetu; pouze v 
případech, kdy stávající právní předpisy 
vyžadují, aby podniky uváděly svou 
totožnost, by poskytovatelé významných 
tržišť mohli mít povinnost jejich totožnost 
ověřovat, zatímco v jiných případech bude 
zachováno právo na anonymní využívání 
digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. doporučuje proto, aby akt o 
digitálních službách zahrnul právní 
ustanovení předcházející tomu, aby 
systémové platformy měly jakožto 
platformy přístup k citlivým údajům 
prodejců třetích stran týkajícím se 
hospodářské soutěže a aby tyto údaje 
následně využívaly jakožto prodejci s 
cílem prodávat výrobky nebo služby v 
konkurenci s uvedenými třetími stranami;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 11 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11b. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
on-line činnosti jednotlivců umožňují 
důkladně poznat jejich osobnost 
a manipulovat s nimi, má plošné a 
nerozlišující shromažďování osobních 
údajů týkajících se využívání určité 
digitální služby nepřiměřený dopad na 
právo na ochranu soukromí; potvrzuje, že 
uživatelé mají právo nebýt při využívání 
digitálních služeb vystaveni 
všudypřítomnému sledování; zdůrazňuje, 
že v duchu judikatury týkající se 
komunikačních metadat budou mít 
veřejné orgány přístup k uživatelovým 
údajům a metadatům pouze s cílem 
prošetřovat podezřelé ze závažných 
trestných činů s předchozím soudním 
povolením;

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 11 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11c. doporučuje, aby se od 
poskytovatelů, kteří podporují jedinou 
přihlašovací službu s dominantním 
podílem na trhu, vyžadovalo, aby rovněž 
podporovali alespoň jeden otevřený 
a federativní systém identifikace založený 
na nevlastnickém rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 170
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; 
navrhuje prověřit za tímto účelem 
možnosti usnadnění interoperability a 
přenositelnosti dat;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
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možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat;

možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat; poukazuje však na to, že by povinný 
přístup k údajům neměl snížit pobídky k 
inovacím ze strany platforem 
shromažďujících údaje a že by v případě 
potřeby měla následovat odpovídající a 
vhodná ochranná opatření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 172
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat; vyzývá k zavedení pravidel a postupů, 
které usnadní sdílení údajů využívaných 
systémovými a hostingovými platformami 
s příslušnými orgány dohledu a které 
zahrnou nástroje pro moderování obsahu 
a prostředky k odstraňování nezákonného 
obsahu;

Or. it

Pozměňovací návrh 173
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a 
přenositelnosti dat;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení 
neosobních údajů s cílem řešit 
nerovnováhu tržní síly; navrhuje za tímto 
účelem, aby uživatelé služeb 
dominantních sociálních medií a služeb 
pro zasílání zpráv měli právo na interakci 
mezi platformami prostřednictvím 
otevřených rozhraní (interkonektivitu); 
zdůrazňuje, že se těmto uživatelům 
umožní interakce s uživateli 
alternativních služeb a uživatelům 
alternativních služeb se umožní interakce 
s těmito výše uvedenými uživateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů a 
zvýšení transparentnosti s cílem řešit 
nerovnováhu tržní síly; navrhuje prověřit 
za tímto účelem možnosti usnadnění 
interoperability a přenositelnosti dat; 

Or. cs

Pozměňovací návrh 175
Paul Tang, Lara Wolters

Návrh usnesení
Bod 12
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability a přenositelnosti 
dat;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila 
možnost stanovit spravedlivé smluvní 
podmínky pro usnadnění sdílení údajů s 
cílem řešit nerovnováhu tržní síly; navrhuje 
prověřit za tímto účelem možnosti 
usnadnění interoperability, interkonektivity 
a přenositelnosti dat;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. vyzývá Komisi, aby stanovila 
pravidla s cílem zajistit účinnou 
interoperabilitu údajů a tak zpřístupnit 
obsah zakoupený na platformě pro 
jakýkoli digitální nástroj bez ohledu na 
značku;

Or. fr

Pozměňovací návrh 177
Sabrina Pignedoli

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran;

13. požaduje, aby platformy pro 
hostování obsahu uživatelům poskytovaly 
volbu, zda souhlasí s používáním reklamy 
a cílených informací založených na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran; 
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je přesvědčen, že by uživatelé měli být vždy 
plně informováni o tom, jak se jejich 
osobní údaje využívají, a měli by mít 
možnost platformy pro hostování obsahu 
kdykoli opustit a své osobní údaje 
vymazat; domnívá se, že musí být 
zakázáno shromažďování a prodávání 
údajů za účelem politické manipulace a že 
musí být trestné;

Or. it

Pozměňovací návrh 178
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran;

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly skutečnou volbu, zda souhlasí 
s používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran; 
tato možnost musí být navržena 
srozumitelným způsobem a její odmítnutí 
nesmí vést k přístupu k odmítanému 
obsahu. Domnívá se, že by obsah 
zaměřený na děti měl podléhat přísnějším 
pravidlům;

Or. fr

Pozměňovací návrh 179
Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá platformy pro hostování 13. vyzývá platformy pro hostování 
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obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran;

obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran; 
vyzývá dále platformy, aby vytvořily archiv 
reklam, který bude veřejně přístupný; 
doporučuje dále platformám spolupráci s 
ověřovateli faktů s cílem označovat 
zavádějící informace uvedené na 
platformě a případně činit další kroky;

Or. cs

Pozměňovací návrh 180
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran;

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly svobodnou volbu, zda 
souhlasí či nesouhlasí s používáním cílené 
reklamy založené na předchozí interakci 
uživatele s obsahem přímo na platformě 
pro hostování obsahu nebo na webových 
stánkách třetích stran; opětovně potvrzuje, 
že podle směrnice o soukromí 
a elektronických komunikacích cílená 
reklama podléhá zvláštnímu rozhodnutí a 
že je jinak zakázána;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby uživatelům 
poskytovaly volbu, zda souhlasí s 
používáním cílené reklamy založené na 
předchozí interakci uživatele s obsahem 
přímo na platformě pro hostování obsahu 
nebo na webových stánkách třetích stran;

13. vyzývá platformy pro hostování 
obsahu k tomu, aby využívaly cílené 
reklamy založené na předchozí interakci 
uživatele s obsahem přímo na platformě 
pro hostování obsahu nebo na webových 
stánkách třetích stran, pouze pokud 
obdržely předchozí souhlas uživatele v 
souladu s nařízením (EU) 2016/679;

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu; konstatuje, že by to 
také mělo zahrnovat možnost nevyužívat 
žádné kurátorství obsahu;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 183
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu; konstatuje, že by to 
také mělo zahrnovat možnost nevyužívat 
žádné kurátorství obsahu;

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu; konstatuje, že by to 
také mělo zahrnovat možnost nevyužívat 
žádné kurátorství obsahu; navrhuje, aby 
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dominantní platformy poskytovaly 
uživatelům rozhraní, aby měli k dispozici 
obsah regulovaný softwarem nebo služby 
dle svého výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu; konstatuje, že by to 
také mělo zahrnovat možnost nevyužívat 
žádné kurátorství obsahu;

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu; konstatuje, že by to 
také mělo zahrnovat možnost nevyužívat 
žádné kurátorství obsahu;

14. dále vyzývá, aby byl uživatelům 
zaručen přiměřený vliv na kritéria, na 
jejichž základě je prováděno kurátorství a 
zviditelňování obsahu, v souladu se 
zásadou transparentnosti; konstatuje, že 
by to také mělo zahrnovat možnost 
nevyužívat žádné kurátorství obsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 186
Stéphane Séjourné

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. vybízí k rozmanitosti názorů a 
přesvědčení na digitálních platformách, 
ale domnívá se, že svoboda projevu 
nezdůvodňuje zveřejňování jakéhokoli 
obsahu a že musí být přijata opatření s 
cílem zajistit rovnováhu mezi svobodou 
projevu a právy ostatních uživatelů; 
domnívá se, že by nové právní předpisy 
měly vybízet k podávání zpráv o 
zneužívání ze strany ostatních uživatelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 187
Caterina Chinnici

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. Zdůrazňuje význam toho, aby se 
akt o digitálních službách osvědčil jako 
právně nezávadný a účinný z hlediska 
ochrany dětí v internetovém prostředí a 
aby zároveň zajistil plnou koordinaci s 
obecným nařízením o ochraně osobních 
údajů a se směrnicí o audiovizuálních 
mediálních službách a zabránil duplicitě s 
těmito právními předpisy.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu zveřejňovaly všechny 
placené reklamy, které se jejich 
uživatelům zobrazují;

15. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu zveřejňovaly veškeré 
sponzorování a reklamy, které jsou pro 
jejich uživatele jasně viditelné, a aby 
zároveň uváděly, kdo za ně platí a 
případně jménem koho jsou stále 
uváděny;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Marion Walsmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu zveřejňovaly všechny 
placené reklamy, které se jejich 
uživatelům zobrazují;

15. žádá, aby platformy pro hostování 
obsahu každou placenou reklamu jasně 
zobrazovaly svým uživatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Evropskou komisi, aby od 
hostingových platforem požadovala 
ověřování identity těch zadavatelů 
reklamy, s nimiž platformy mají obchodní 
vztah, tak aby informace, které poskytují, 
byly přesné, a aby zajišťovaly odpovědnost 
zadavatelů reklamy v případě propagace 
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nezákonného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá Komisi, aby požadovala, 
aby hostingové platformy ověřovaly 
identitu a pravdivost informací 
vkládaných zadavateli reklamy, a aby 
zajišťovaly jejich soustavnou a přesnou 
aktualizaci;

Or. it

Pozměňovací návrh 192
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. navrhuje zajistit společný výklad 
toho, co představuje nepravdivou nebo 
zavádějící reklamu;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Raffaele Stancanelli

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. vyzývá Komisi, aby od platforem 
pro hostování obsahu požadovala, aby 
uzavřely účty nebo ukončily všechny 
obchodní smlouvy s poskytovateli reklamy 
v případech, kdy byla zjištěna propagace 
nezákonného obsahu, a aby přijaly 
veškerá nezbytná opatření s cílem 
předcházet opětovnému uvádění 
nezákonného obsahu na svých 
platformách;

Or. it

Pozměňovací návrh 194
Gunnar Beck

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. lituje stávající informační 
asymetrie mezi platformami pro hostování 
obsahu a veřejnými orgány a vyzývá ke 
zjednodušení výměny nezbytných 
informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. lituje stávající informační asymetrie 
mezi platformami pro hostování obsahu a 
veřejnými orgány a vyzývá ke 
zjednodušení výměny nezbytných 
informací;

16. lituje stávající informační asymetrie 
mezi platformami pro hostování obsahu a 
veřejnými orgány a vyzývá k povinné a 
zjednodušené výměně nezbytných 
informací;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 196
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. lituje stávající informační 
asymetrie mezi platformami pro hostování 
obsahu a veřejnými orgány a vyzývá ke 
zjednodušení výměny nezbytných 
informací;

16. vyzývá ke zjednodušení výměny 
nezbytných informací mezi poskytovateli 
digitálních služeb a veřejnými orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. doporučuje, aby akt o digitálních 
službách od platforem s výraznou tržní 
silou požadoval, aby poskytovaly aplikační 
programovací rozhraní, jehož 
prostřednictvím se mohou platformy 
třetích stran a jejich uživatelé vzájemně 
propojit s hlavními funkcemi a s uživateli 
platformy poskytující toto aplikační 
programovací rozhraní, včetně služeb 
třetích stran určených ke zdokonalování a 
k individualizaci zkušenosti uživatele 
platformy poskytující aplikační 
programovací rozhraní, zejména 
prostřednictvím služeb, které individuálně 
přizpůsobují nastavení ochrany soukromí 
a kurátorství obsahu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 198
Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá členské státy, aby zajistily, 
aby poskytovatelé internetových služeb 
dodržovali požadavky stanovené v článku 
5 směrnice 2000/31/ES o elektronickém 
obchodu;

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. důrazně podtrhuje, na druhé 
straně, že platformy s výraznou tržní silou, 
které poskytují aplikační programovací 
rozhraní, nesmějí sdílet, uchovávat, 
zpeněžit či využívat jakékoli údaje, které 
obdrží od služeb třetích stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16c. zdůrazňuje, že výše popsané 
povinnosti v oblasti interoperability 
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nesmějí omezovat či opožďovat schopnost 
platforem pro hostování obsahu řešit 
problémy se zabezpečením nebo této 
schopnosti bránit, přičemž potřeba vyřešit 
problémy se zabezpečením by neměla vést 
k neoprávněnému pozastavení 
uplatňování ustanovení o interoperabilitě;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16d. připomíná, že výše popsaná 
ustanovení o interoperabilitě musí 
dodržovat veškeré příslušné předpisy o 
ochraně údajů; doporučuje v tomto 
ohledu, aby akt o digitálních službách 
platformám ukládat povinnost zajistit 
technickou proveditelnost ustanovení o 
přenositelnosti údajů stanovených v čl. 20 
odst. 2 obecného nařízení o ochraně 
osobních údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Tiemo Wölken

Návrh usnesení
Bod 16 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16e. navrhuje, aby platformy pro 
hostování obsahu s významnou tržní silou 
poskytující aplikační programovací 
rozhraní veřejně zdokumentovaly všechna 
rozhraní, která zpřístupňují s cílem 
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umožnit interoperabilitu služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Nadpis 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ustanovení týkající se inteligentních smluv 
a blockchainů

Ustanovení týkající se podmínek, 
inteligentních smluv a blockchainů

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje, že spravedlnost 
podmínek zavedených prostředníky vůči 
uživatelům jejich služeb a jejich soulad 
s normami základních práv podléhá 
právnímu přezkumu. Podmínky 
neoprávněně omezující základní práva 
uživatelů, jako je právo na soukromí a na 
svobodu projevu, nejsou závazné;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá Komisi, aby posoudila 
rozvoj a používání technologií 
distribuované účetní knihy, včetně 
blockchainu, a zejména tzv. inteligentních 
smluv, především pokud jde o zákonnost a 
prosazování inteligentních smluv v 
přeshraničních situacích, a aby předložila 
návrhy na vhodný právní rámec;

17. vyzývá Komisi, aby posoudila 
rozvoj a používání technologií 
distribuované účetní knihy, včetně 
blockchainu, a zejména tzv. inteligentních 
smluv, především pokud jde o zákonnost a 
prosazování inteligentních smluv v 
přeshraničních situacích, a aby, pokud se 
to považuje za nutné, předložila návrhy na 
vhodný právní rámec;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Antonius Manders

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. rozhodně doporučuje, aby 
inteligentní smlouvy zahrnovaly 
mechanismy, které mohou zastavit jejich 
uplatňování, především proto, aby bylo 
možné zohlednit obavy slabších stran a 
zajistit dodržování práv věřitelů v 
insolvenčních řízeních a při 
restrukturalizacích;

18. rozhodně doporučuje, aby 
inteligentní smlouvy zahrnovaly 
mechanismy, které spotřebitelům a 
podnikatelům umožní zastavit a zvrátit 
jejich uplatňování a související platby, 
především proto, aby bylo možné zohlednit 
obavy slabších stran v případě podvodu a 
zajistit dodržování práv věřitelů 
v insolvenčních řízeních a při 
restrukturalizacích;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. rozhodně doporučuje, aby 18. domnívá se, že by měly být přijaty 
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inteligentní smlouvy zahrnovaly 
mechanismy, které mohou zastavit jejich 
uplatňování, především proto, aby bylo 
možné zohlednit obavy slabších stran a 
zajistit dodržování práv věřitelů v 
insolvenčních řízeních a při 
restrukturalizacích;

nezbytné kroky s cílem zajistit rovnost 
mezi jednotlivými stranami, pokud jde 
o inteligentní smlouvy, u nichž by Komise 
měla přezkoumat podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Daniel Buda

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. zdůrazňuje, že je nezbytné, aby 
zvláště technologie blockchain a 
„inteligentní smlouvy“ byly využívány 
v souladu s antimonopolními pravidly a 
požadavky, zejména s těmi, která zakazují 
kartelové dohody nebo jednání ve 
vzájemné shodě;

Or. ro

Pozměňovací návrh 209
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 18 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18a. vyzývá Komisi, aby požadovala, 
aby platformy pro hostování obsahu na 
„internetovém tržišti“ zakazovaly 
neidentifikovatelné vydavatele obsahu. 
Musí být schopny identifikovat fyzické 
nebo právnické osoby, které na jejich 
platformě publikují;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 210
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 18 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18b. vyzývá Komisi, aby vyžadovala, aby 
platformy pro hostování obsahu na 
„internetovém tržišti“ uzavíraly účty 
uživatelů, kteří opakovaně zveřejňují 
nezákonný obsah, a aby činily nezbytné 
kroky s cílem zajistit, aby se takový 
nezákonný obsah na jejich platformě 
znovu neobjevil;

Or. fr

Pozměňovací návrh 211
Emmanuel Maurel

Návrh usnesení
Bod 18 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18c. vyzývá Komisi, aby přístup na trh 
EU zakázala platformám pro hostování 
obsahu na „internetovém tržišti“, které:
– nejsou schopny identifikovat své 
uživatele;
– nepřijímají všechna opatření nezbytná k 
odstranění nezákonného obsahu;
– neuzavírají účty uživatelů, kteří 
opakovaně zveřejňují nezákonný obsah;

Or. fr

Pozměňovací návrh 212
József Szájer, Jiří Pospíšil
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Návrh usnesení
Nadpis 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ustanovení týkající se mezinárodního 
práva soukromého

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 213
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že jednostranně 
stanovené smluvní podmínky by neměly 
bránit účinnému přístupu ke 
spravedlnosti u soudů Unie ani zbavovat 
občany nebo podniky Unie jejich práv a že 
status přístupových práv k údajům je v 
rámci mezinárodního práva soukromého 
nejistý, což má za následek nevýhody pro 
občany i podniky Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že jednostranně 
stanovené smluvní podmínky by neměly 
bránit účinnému přístupu ke spravedlnosti 
u soudů Unie ani zbavovat občany nebo 
podniky Unie jejich práv a že status 
přístupových práv k údajům je v rámci 
mezinárodního práva soukromého nejistý, 

19. domnívá se, že jednostranně 
stanovené smluvní podmínky nemají bránit 
účinnému přístupu ke spravedlnosti u 
soudů Unie ani zbavovat občany nebo 
podniky Unie jejich práv vyzývá Komisi, 
aby posoudila, zda ochrana přístupových 
práv k osobním i neosobním údajům je v 
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což má za následek nevýhody pro občany i 
podniky Unie;

souvislosti s ochranou v rámci 
mezinárodního práva soukromého nejistá, 
což má za následek nevýhody pro občany i 
podniky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. domnívá se, že jednostranně 
stanovené smluvní podmínky by neměly 
bránit účinnému přístupu ke spravedlnosti 
u soudů Unie ani zbavovat občany nebo 
podniky Unie jejich práv a že status 
přístupových práv k údajům je v rámci 
mezinárodního práva soukromého nejistý, 
což má za následek nevýhody pro občany i 
podniky Unie;

19. domnívá se, že standardní smluvní 
podmínky by neměly bránit účinnému 
přístupu ke spravedlnosti u soudů Unie ani 
zbavovat občany nebo podniky Unie jejich 
práv a že status přístupových práv k 
údajům je v rámci mezinárodního práva 
soukromého nejistý, což má za následek 
nevýhody pro občany i podniky Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby se používání digitálních služeb v Unii 
v plném rozsahu řídilo právní předpisy 
Unie, které spadají do jurisdikce unijních 
soudů;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 217
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. zdůrazňuje, že je důležité zajistit, 
aby se používání digitálních služeb v Unii 
v plném rozsahu řídilo právní předpisy 
Unie, které spadají do jurisdikce unijních 
soudů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. dále soudí, že pokud není 
pravděpodobné, že by legislativní opatření 
byla proveditelná na mezinárodní úrovni 
nebo pokud existuje riziko, že by přijetí 
těchto legislativních opatření trvalo příliš 
dlouho, je třeba nalézt legislativní řešení 
těchto otázek na úrovni Unie;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 219
József Szájer, Jiří Pospíšil

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. dále soudí, že pokud není 
pravděpodobné, že by legislativní opatření 
byla proveditelná na mezinárodní úrovni 

vypouští se
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nebo pokud existuje riziko, že by přijetí 
těchto legislativních opatření trvalo příliš 
dlouho, je třeba nalézt legislativní řešení 
těchto otázek na úrovni Unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. zdůrazňuje, že se od poskytovatelů 
služeb nepožaduje, aby odstranili 
informace nebo znemožnili přístup 
k informacím, které právní předpisy v 
jejich zemi původu povolují;

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Patrick Breyer

Návrh usnesení
 Dílčí nadpis 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Boj proti nezákonným činnostem

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. zdůrazňuje, že by platné právní 
předpisy měly vyčerpávajícím způsobem a 
explicitně vyjmenovat povinnosti 
poskytovatelů digitálních služeb, spíše než 
ukládat obecnou povinnost řádné péče, 
aby tak konstruktivně doplnily pravidla 
směrnice o elektronickém obchodu a 
zajistily právní jistotu; zdůrazňuje, že by 
právní režim odpovědnosti poskytovatelů 
digitálních služeb neměl záviset na 
nejistých pojmech, jako je „aktivní“ nebo 
„pasivní“ úloha poskytovatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 223
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 21 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21d. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování o 
zákonnosti on-line činností a nařizování 
poskytovatelům hostingových služeb co 
nejrychleji odstranit nezákonný obsah 
nebo k němu znemožnit přístup, mají 
nezávislé soudní orgány; povinnost 
odstranit obsah má pouze poskytovatel 
hostingových služeb, který má skutečně 
znalost o nezákonném obsahu a je si nade 
vší pochybnost vědom jeho nezákonné 
povahy;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Patrick Breyer
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Návrh usnesení
Bod 21 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21e. zdůrazňuje, že by nezákonný obsah 
měl být odstraněn tam, kde využívá 
hosting, a že od poskytovatelů přístupu se 
nemá vyžadovat, aby blokovali přístup k 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Patrick Breyer

Návrh usnesení
Bod 21 f (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21f. zdůrazňuje, že by se měly 
uplatňovat přiměřené sankce za 
porušování právních předpisů, které 
nezahrnou vylučování jednotlivců z 
digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. Ustanovení o bezpečnosti výrobků 
prodávaných na internetu

Or. fr
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Pozměňovací návrh 227
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. zdůrazňuje, že výrobky zakoupené 
prostřednictvím internetových tržišť by 
měly splňovat všechny relevantní 
bezpečnostní předpisy EU vzhledem k 
tomu, že akt o digitálních službách by měl 
být schopen modernizovat pravidla 
odpovědnosti a bezpečnostní pravidla pro 
digitální platformy, služby a produkty;

Or. fr

Pozměňovací návrh 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22c. je pevně přesvědčen o tom, že je 
třeba posílit odpovědnost platforem za 
nezákonné a nebezpečné produkty, a 
posílit tak jednotný digitální trh; 
připomíná, že v takových případech by 
odpovědnost platforem měla odpovídat 
účelu s ohledem na stanovené záruky pro 
spotřebitele, které by měly být vždy 
dodržovány, a měly by zavést doprovodná 
nápravná opatření pro maloobchodníky a 
spotřebitele; domnívá se, že systém může 
fungovat jedině tehdy, mají-li donucovací 
orgány dostatečné pravomoci, nástroje a 
zdroje na to, aby mohly vymáhat 
dodržování ustanovení a účinně 
spolupracovat v případech nadnárodního 
charakteru;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 229
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Návrh usnesení
Bod 22 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22d. zdůrazňuje, že s ohledem na 
obchodní činnosti na internetových 
tržištích se samoregulace ukázala jako 
nedostatečná, a vyzývá proto Komisi, aby 
zavedla přísná ochranná opatření a 
povinnosti s ohledem na bezpečnost 
výrobků a ochranu spotřebitele při 
obchodních činnostech na on-line 
tržištích, které by doprovázel uzpůsobený 
režim odpovědnosti a vhodné mechanismy 
prosazování;

Or. fr


