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Poprawka 1
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w 
sprawie alternatywnych metod 
rozstrzygania sporów konsumenckich oraz 
zmiany rozporządzenia (WE) nr 
2006/2004, rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z 
dnia 21 maja 2013 r. w sprawie 
internetowego systemu rozstrzygania 
sporów konsumenckich oraz zmiany 
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i 
dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w 
sprawie ODR w sporach konsumenckich) 
oraz dyrektywę 2009/22/WE (dyrektywa w 
sprawie ADR w sporach konsumenckich) 
i dyrektywę Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/52/WE z dnia 21 maja 2008 r. 
w sprawie niektórych aspektów mediacji w 
sprawach cywilnych i handlowych,

Or. en

Poprawka 2
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Umocowanie 3 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE 
i 2001/29/WE,



PE652.466v02-00 4/114 AM\1209152PL.docx

PL

Or. en

Poprawka 3
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Umocowanie 5 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zobowiązanie 
przewodniczącej Komisji, Ursuli von der 
Leyen, do zaktualizowania przepisów w 
zakresie odpowiedzialności i 
bezpieczeństwa dotyczących platform, 
usług i produktów cyfrowych oraz do 
ukończenia budowy jednolitego rynku 
cyfrowego przez przyjęcie aktu prawnego 
o usługach cyfrowych,

Or. en

Poprawka 4
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając komunikat Komisji 
z dnia 25 maja 2016 r. do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i 
Komitetu Regionów zatytułowany 
„Platformy internetowe i jednolity rynek 
cyfrowy. Szanse i wyzwania dla Europy” 
(COM(2016)288),

Or. en

Poprawka 5
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons
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Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając zalecenie Komisji z 
dnia 1 marca 2018 r. w sprawie działań na 
rzecz skutecznego zwalczania 
nielegalnych treści w internecie (C(2018) 
1177),

Or. en

Poprawka 6
József Szájer, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym,

Or. en

Poprawka 7
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. 
zmieniającą dyrektywę 2010/13/UE w 
sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
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administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych,

Or. en

Poprawka 8
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 e (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej,

Or. en

Poprawka 9
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 f (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w 
sprawie zwalczania terroryzmu,

Or. en

Poprawka 10
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając art. 10 europejskiej 
konwencji praw człowieka,

— uwzględniając art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej oraz art. 
10 europejskiej konwencji praw człowieka,

Or. en

Poprawka 11
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając konwencję 
lugańską z 2007 r. i konwencję 
nowojorską z 1958 r.,

Or. en

Poprawka 12
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak 
poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego;

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak 
poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego, przy uwzględnieniu 
interesów użytkowników i wszystkich 
uczestników rynku, ze zwróceniem 
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szczególnej uwagi na małe 
przedsiębiorstwa, MŚP i przedsiębiorstwa 
typu start-up;

Or. en

Poprawka 13
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak 
poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego;

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, w tym 
poszanowaniem praw podstawowych i 
ochroną obywateli przed szkodliwymi i 
nielegalnymi treściami, a potrzebą 
wspierania rozwoju, zaufania w internecie 
i postępu gospodarczego;

Or. en

Poprawka 14
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak 
poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, można regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi jak 
indywidualne prawa i swobody, a 
rozwojem gospodarczym;
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gospodarczego;

Or. en

Poprawka 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi 
jak poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego;

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
gwarantujący poszanowanie praw 
podstawowych i innych praw; 
jednocześnie gwarancje te muszą 
umożliwiać wspieranie rozwoju i postępu 
gospodarczego;

Or. fr

Poprawka 16
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Motyw A

Projekt rezolucji Poprawka

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
zapewniający równowagę między 
najważniejszymi zagadnieniami, takimi 
jak poszanowanie praw podstawowych i 
innych praw obywateli, a potrzebą 
wspierania rozwoju i postępu 
gospodarczego;

A. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe, stanowiące podstawę gospodarki 
Unii i źródło utrzymania dużej liczby jej 
obywateli, należy regulować w sposób 
respektujący prawa podstawowe, a 
zarazem wspierający postęp gospodarczy i 
środowisko cyfrowe;

Or. en
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Poprawka 17
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw A a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Aa. mając na uwadze, że dyrektywa 
(UE) 2018/1808 zaktualizowała niedawno 
wiele zasad mających zastosowanie do 
audiowizualnych usług medialnych, w tym 
platform udostępniania plików wideo, 
oraz że państwa członkowskie muszą 
wdrożyć ją do dnia 19 września 2020 r.;

Or. en

Poprawka 18
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. mając na uwadze, że dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w 
sprawie prawa autorskiego i praw 
pokrewnych na jednolitym rynku 
cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE 
i 2001/29/WE ustanowiła nowe zasady 
dotyczące dostawców usług udostępniania 
treści online oraz że państwa 
członkowskie muszą wdrożyć ją do dnia 7 
czerwca 2021 r.;

Or. en

Poprawka 19
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że szeregu 
kluczowych aspektów prawa cywilnego i 
handlowego nie rozwiązano w sposób 
zadowalający w prawie unijnym ani 
krajowym, a także mając na uwadze, że 
sytuacja ta ulega pogorszeniu w związku z 
gwałtownym i coraz szybszym rozwojem w 
dziedzinie usług cyfrowych w ostatnich 
dziesięcioleciach, w szczególności 
pojawieniem się nowych modeli 
biznesowych;

B. mając na uwadze, że w 
ostatnich dziesięcioleciach społeczeństwo 
europejskie obserwowało coraz szybszy 
rozwój usług cyfrowych, a w szczególności 
powstanie nowych modeli biznesowych, 
technologii i rzeczywistości społecznych; 
mając w tym kontekście na uwadze, że 
prawo unijne i krajowe wymaga 
kompleksowej aktualizacji podstawowych 
przepisów prawa cywilnego i handlowego 
mających zastosowanie do podmiotów 
handlowych prowadzących działalność w 
internecie;

Or. ro

Poprawka 20
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że szeregu 
kluczowych aspektów prawa cywilnego i 
handlowego nie rozwiązano w sposób 
zadowalający w prawie unijnym ani 
krajowym, a także mając na uwadze, że 
sytuacja ta ulega pogorszeniu w związku z 
gwałtownym i coraz szybszym rozwojem w 
dziedzinie usług cyfrowych w ostatnich 
dziesięcioleciach, w szczególności 
pojawieniem się nowych modeli 
biznesowych;

B. mając na uwadze, że szereg 
kluczowych aspektów prawa cywilnego i 
handlowego, takich jak pojawienie się 
nowych modeli biznesowych, mógł nie 
znaleźć zadowalającego rozwiązania w 
prawie unijnym ani krajowym;

Or. en

Poprawka 21
Raffaele Stancanelli
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Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że stały wzrost 
oferowanych produktów i usług związany 
z korzystaniem z platform oferujących 
hosting może powodować wprowadzanie 
konsumentów w błąd w odniesieniu do 
rzeczywistego pochodzenia towarów lub 
usług; mając na uwadze, że nielegalna 
działalność związana z korzystaniem z 
usług cyfrowych pociąga za sobą ogromne 
straty dla całego europejskiego sektora 
produkcyjnego, którego doskonałość i 
tradycje rzemieślnicze powinny być lepiej 
chronione przez podmioty gospodarcze 
prowadzące działalność w internecie;

Or. it

Poprawka 22
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że usługi 
cyfrowe są codziennie używane przez 
większość Europejczyków, lecz podlegają 
coraz szerszemu zbiorowi przepisów w 
całej UE, co prowadzi do znacznego 
rozdrobnienia rynku i, w rezultacie, do 
niepewności prawa dotykającej 
europejskich użytkowników i usług 
transgranicznych, połączonej z brakiem 
kontroli regulacyjnej nad kluczowymi 
aspektami dzisiejszego środowiska 
informatycznego;

Or. en
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Poprawka 23
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe mogą dominować na rynku, co 
sprawia, że innym podmiotom coraz 
trudniej jest konkurować; jest to obecnie 
przedmiotem przeglądu; obecnie nie ma 
jasnej podstawy dowodowej świadczącej o 
tym, że tzw. efekty sieciowe doprowadziły 
do ograniczenia wyboru konsumentów 
bądź powstania barier wejścia na rynek 
dla nowych podmiotów;

Or. cs

Poprawka 24
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co umożliwia 
im narzucanie użytkownikom swoich 
praktyk biznesowych oraz sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

Or. ro

Poprawka 25
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować, a nowe przedsiębiorstwa 
mają trudności nawet z wejściem na 
rynek;

Or. en

Poprawka 26
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, że 
innym podmiotom, w tym 
przedsiębiorstwom typu start-up, coraz 
trudniej jest konkurować;

Or. en

Poprawka 27
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
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cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, 
że innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

cyfrowe mogą dominować na rynku, co 
może skutkować powstawaniem barier dla 
wejścia na rynek potencjalnych nowych 
podmiotów;

Or. en

Poprawka 28
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe dominują na rynku, co sprawia, 
że innym podmiotom coraz trudniej jest 
konkurować;

C. mając na uwadze, że ze względu na 
silne, oparte na danych efekty sieciowe 
niektóre przedsiębiorstwa oferujące usługi 
cyfrowe osiągają znaczącą pozycję 
rynkową, co sprawia, że innym podmiotom 
coraz trudniej jest konkurować;

Or. en

Poprawka 29
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

skreśla się

Or. cs

Poprawka 30
Stéphane Séjourné
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym; uważa, że 
należy koniecznie na nowo zdefiniować 
prawo konkurencji mające zastosowanie 
do sektora gospodarki cyfrowej w celu 
zapewnienia mu skutecznych środków 
uwzględniających pozycję rynkową 
podmiotów działających w sektorze 
cyfrowym.

Or. fr

Poprawka 31
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

D. mając na uwadze, że zajmowanie 
pozycji dominującej samo w sobie nie jest 
naruszeniem prawa konkurencji UE (art. 
102 TFUE), a podmiotom zajmującym 
takie pozycje umożliwia się konkurowanie 
na podstawie kryteriów merytorycznych, 
oraz że zajmowanie pozycji dominującej 
nakłada na dany podmiot szczególną 
odpowiedzialność za zapewnianie, aby 
jego postępowanie nie zakłócało 
konkurencji;

Or. en
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Poprawka 32
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
pozycji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

Or. en

Poprawka 33
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na uczciwą konkurencję na 
jednolitym rynku cyfrowym;

D. mając na uwadze, że samo 
egzekwowanie prawa konkurencji ex post 
nie może skutecznie zniwelować wpływu 
dominacji rynkowej niektórych platform 
internetowych na jednolitym rynku 
cyfrowym;

Or. en

Poprawka 34
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw D a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Da. mając na uwadze, że architektura 
platform, której warunki są zdefiniowane 
przez prawa i obowiązki, stała się 
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zasadniczym czynnikiem pod względem 
konkurencji, gdyż ma związek z jakością 
usług oferowanych nie tylko np. 
użytkownikom biznesowym korzystającym 
z usług pośrednictwa internetowego, lecz 
także konsumentom końcowym;

Or. ro

Poprawka 35
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które pozyskują i 
wykorzystują dane dotyczące użytkowania; 
mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform;

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które pozyskują i 
wykorzystują dane dotyczące użytkowania; 
mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform; mając na uwadze, że 
użytkownicy, zarówno osoby prywatne, jak 
i prawne, mają obiektywne powody, aby 
domagać się sprawiedliwych warunków 
dostępu, przejrzystości, ustalania cen i 
rozstrzygania sporów.

Or. fr

Poprawka 36
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw E
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Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które pozyskują i 
wykorzystują dane dotyczące użytkowania; 
mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform;

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które pozyskują i 
wykorzystują dane dotyczące użytkowania; 
mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform, a także korzystania z danych 
użytkowników przez takie platformy;

Or. en

Poprawka 37
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które pozyskują i 
wykorzystują dane dotyczące użytkowania; 
mając na uwadze, że użytkownicy mają 
uzasadnione powody, by oczekiwać 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform;

E. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści nie służą już 
jedynie wyświetlaniu treści, ale 
przekształciły się w wyrafinowane 
struktury i podmioty rynku, w 
szczególności w przypadku sieci 
społecznościowych, które optymalizują 
treści oraz pozyskują i wykorzystują dane 
dotyczące użytkowania; mając na uwadze, 
że użytkownicy mają uzasadnione powody 
i konkretne prawa, by domagać się 
uczciwych warunków korzystania z takich 
platform;

Or. fr

Poprawka 38
Stéphane Séjourné
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Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że na rynku 
transakcji internetowych istnieją szare 
strefy, ponieważ niektóre strony 
internetowe lub internetowe platformy 
handlowe są wykorzystywane do sprzedaży 
produktów z naruszeniem przepisów 
obowiązujących w państwach Unii, oraz 
że należy w związku z tym podjąć 
działania wobec dostawców usług dostępu 
do internetu w celu położenia kresu lub 
zapobieżenia naruszeniom praw własności 
intelektualnej i zagwarantowania 
bezpieczeństwa konsumentów.

Or. fr

Poprawka 39
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że sieci 
społecznościowe i gospodarka współpracy 
zacierają granice między dostawcami 
treści i usług a konsumentami, zaś 
struktura podaży rozszerzyła się w 
poziomie, nie przybierając charakteru 
pionowego ani liniowego;

Or. ro

Poprawka 40
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że przejrzystość 
usług cyfrowych i platform oferujących 
hosting treści może przyczyniać się do 
znacznego wzrostu zaufania do nich ze 
strony korzystających z nich 
przedsiębiorstw i użytkowników;

Or. en

Poprawka 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści decydują o tym, 
jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierają 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników; mając na uwadze, że 
istnieją dowody potwierdzające, iż na 
internetowych platformach handlowych 
oferowanych jest wiele nielegalnych 
produktów i usług, co wymaga podjęcia 
działania w ramach aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; mając na uwadze, że 
w akcie prawnym o usługach cyfrowych 
należy ustanowić jasne obowiązki dla 
platform internetowych i stworzyć 
specjalny system odpowiedzialności dla 
internetowych platform handlowych;

Or. fr
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Poprawka 42
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej, 
w wyniku czego dochodzi do pozbawiania 
osób przysługujących im praw oraz do 
coraz poważniejszych ingerencji w 
funkcjonowanie życia demokratycznego i 
powtarzających się naruszeń praw 
podstawowych; mając na uwadze, że 
przestrzenią publiczną należy zarządzać w 
sposób zapewniający poszanowanie 
wszystkich praw podstawowych;

Or. fr

Poprawka 43
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego 
stopnia, że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym, jak każde 
przedsiębiorstwo, decydować, które 
produkty i usługi oferować, a których nie 
oferować konsumentom;
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publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

Or. en

Poprawka 44
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych, w szczególności prawa do 
wolności wyrażania opinii i swobodnego 
dostępu do informacji, oraz praw 
cywilnych użytkowników;

Or. en

Poprawka 45
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści odgrywają 
kluczową rolę pod względem decydowania 
o tym, jakie treści są udostępniane ich 
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znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
chroniący interes publiczny, zapewniający 
poszanowanie praw podstawowych i praw 
cywilnych użytkowników;

Or. en

Poprawka 46
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
chroniący zdrowie publiczne i 
bezpieczeństwo użytkowników oraz 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

Or. en

Poprawka 47
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Motyw F
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Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować o 
tym, jakie treści, produkty i usługi oraz w 
jaki sposób są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że niektóre platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

Or. en

Poprawka 48
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści mogą decydować 
o tym, jakie treści są udostępniane ich 
użytkownikom, a tym samym wywierać 
znaczący wpływ na sposób pozyskiwania i 
przekazywania informacji, do tego stopnia, 
że owe platformy stały się de facto 
przestrzenią publiczną w sferze cyfrowej; 
mając na uwadze, że przestrzenią 
publiczną należy zarządzać w sposób 
zapewniający poszanowanie praw 
podstawowych i praw cywilnych 
użytkowników;

F. mając na uwadze, że niektóre 
platformy mogą decydować o tym, jakie 
treści są udostępniane ich użytkownikom, a 
tym samym wywierać znaczący wpływ na 
sposób pozyskiwania i przekazywania 
informacji, do tego stopnia, że owe 
platformy stały się de facto przestrzenią 
publiczną w sferze cyfrowej; mając na 
uwadze, że przestrzenią publiczną należy 
zarządzać w sposób zapewniający 
poszanowanie praw użytkowników;

Or. en
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Poprawka 49
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
prawo do rzetelnego procesu sądowego i 
grozi niezapewnieniem skutecznego 
środka odwoławczego;

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw; mając na uwadze, że podejmowanie 
decyzji przez dostawców usług cyfrowych 
powinna uzupełniać przyspieszona 
procedura prawna obejmująca 
odpowiednie gwarancje;

Or. en

Poprawka 50
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
prawo do rzetelnego procesu sądowego i 
grozi niezapewnieniem skutecznego 

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się ze 
skutecznym egzekwowaniem praw 
podstawowych, w szczególności 
dotyczących wolności wyrażania opinii i 
swobodnego dostępu do informacji, 
prywatności, bezpieczeństwa i ochrony, 
niedyskryminacji, własności, w tym praw 
własności intelektualnej, oraz z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; 
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środka odwoławczego;

Or. en

Poprawka 51
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
prawo do rzetelnego procesu sądowego i 
grozi niezapewnieniem skutecznego 
środka odwoławczego;

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także z dostępem do wymiaru 
sprawiedliwości i prawem do rzetelnego 
procesu sądowego; mając na uwadze, że 
przekazanie prywatnym przedsiębiorstwom 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
przejrzystość i prawo do rzetelnego 
procesu sądowego, skutkując 
rozdrobnionym podejściem;

Or. en

Poprawka 52
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
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podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
prawo do rzetelnego procesu sądowego i 
grozi niezapewnieniem skutecznego 
środka odwoławczego;

podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może być w 
niektórych przypadkach sprzeczne z 
zasadą praworządności;

Or. en

Poprawka 53
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa może naruszyć 
prawo do rzetelnego procesu sądowego i 
grozi niezapewnieniem skutecznego 
środka odwoławczego;

G. mając na uwadze, że przestrzeganie 
prawa w świecie cyfrowym wiąże się nie 
tylko ze skutecznym egzekwowaniem 
praw, lecz także w szczególności z 
zapewnieniem dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości dla wszystkich; mając na 
uwadze, że przekazanie prywatnym 
przedsiębiorstwom uprawnień w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących 
legalności treści lub uprawnień w zakresie 
egzekwowania prawa narusza prawo do 
rzetelnego procesu sądowego i nie 
gwarantuje skutecznego środka 
odwoławczego;

Or. fr

Poprawka 54
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 

skreśla się
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usuwania treści, które budzą uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy zachęca się je do 
stosowania takich mechanizmów w sposób 
proaktywny i dobrowolny, co prowadzi do 
sytuacji, w której usuwanie treści odbywa 
się bez wyraźnej podstawy prawnej, co jest 
sprzeczne z art. 10 europejskiej konwencji 
praw człowieka, stanowiącym, że wymogi 
formalne, warunki, ograniczenia i 
sankcje, którym podlega korzystanie z 
wolności wyrażania opinii i swobodnego 
dostępu do informacji, muszą być 
przewidziane przez ustawę;

Or. en

Poprawka 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści, które budzą uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy zachęca się je do 
stosowania takich mechanizmów w sposób 
proaktywny i dobrowolny, co prowadzi do 
sytuacji, w której usuwanie treści odbywa 
się bez wyraźnej podstawy prawnej, co jest 
sprzeczne z art. 10 europejskiej konwencji 
praw człowieka, stanowiącym, że wymogi 
formalne, warunki, ograniczenia i 
sankcje, którym podlega korzystanie z 
wolności wyrażania opinii i swobodnego 
dostępu do informacji, muszą być 
przewidziane przez ustawę;

H. mając na uwadze, że mechanizmy 
zautomatyzowanego usuwania treści, 
stosowane przez platformy oferujące 
hosting treści, budzą obawy prawne, w 
szczególności dotyczące ewentualnych 
ograniczeń wolności wyrażania opinii i 
swobodnego dostępu do informacji, 
chronionych na mocy art. 11 Karty praw 
podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 56
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści, które budzą uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy zachęca się je do 
stosowania takich mechanizmów w 
sposób proaktywny i dobrowolny, co 
prowadzi do sytuacji, w której usuwanie 
treści odbywa się bez wyraźnej podstawy 
prawnej, co jest sprzeczne z art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka, 
stanowiącym, że wymogi formalne, 
warunki, ograniczenia i sankcje, którym 
podlega korzystanie z wolności wyrażania 
opinii i swobodnego dostępu do 
informacji, muszą być przewidziane przez 
ustawę;

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści; mając na uwadze, że te 
wysoce wyrafinowane mechanizmy 
wspierane przez sztuczną inteligencję 
budzą uzasadnione obawy, w 
szczególności gdy platformy te stosują 
takie mechanizmy w sposób proaktywny i 
dobrowolny, co prowadzi do usuwania 
treści nielegalnych, niezgodnych z 
prawem lub nieprawdziwych;

Or. fr

Poprawka 57
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści, które budzą uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy zachęca się je do 
stosowania takich mechanizmów w sposób 
proaktywny i dobrowolny, co prowadzi do 
sytuacji, w której usuwanie treści odbywa 
się bez wyraźnej podstawy prawnej, co jest 

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści, które w pewnych 
przypadkach mogą budzić uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy przepisy unijne nie 
zachęcają ich do stosowania takich 
mechanizmów w sposób proaktywny i 
dobrowolny, co prowadziłoby do sytuacji, 
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sprzeczne z art. 10 europejskiej konwencji 
praw człowieka, stanowiącym, że wymogi 
formalne, warunki, ograniczenia i 
sankcje, którym podlega korzystanie z 
wolności wyrażania opinii i swobodnego 
dostępu do informacji, muszą być 
przewidziane przez ustawę;

w której usuwanie treści odbywałoby się 
bez wyraźnej podstawy prawnej;

Or. en

Poprawka 58
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści często stosują 
mechanizmy zautomatyzowanego 
usuwania treści, które budzą uzasadnione 
obawy dotyczące praworządności, w 
szczególności gdy zachęca się je do 
stosowania takich mechanizmów w 
sposób proaktywny i dobrowolny, co 
prowadzi do sytuacji, w której usuwanie 
treści odbywa się bez wyraźnej podstawy 
prawnej, co jest sprzeczne z art. 10 
europejskiej konwencji praw człowieka, 
stanowiącym, że wymogi formalne, 
warunki, ograniczenia i sankcje, którym 
podlega korzystanie z wolności wyrażania 
opinii i swobodnego dostępu do informacji, 
muszą być przewidziane przez ustawę;

H. mając na uwadze, że usuwając 
nielegalne treści, platformy oferujące 
hosting treści często nie mogą działać bez 
mechanizmów służących do 
automatycznego wykrywania i usuwania 
treści w innych przypadkach, w których 
usuwanie treści nie ma wyraźnej podstawy 
prawnej i odbywa się w sposób 
proaktywny i dobrowolny; mając na 
uwadze, że usuwanie treści przez platformy 
oferujące hosting treści może budzić 
uzasadnione obawy pod względem 
poszanowania praworządności i zgodności 
z art. 10 europejskiej konwencji praw 
człowieka, stanowiącym, że wymogi 
formalne, warunki, ograniczenia i sankcje, 
którym podlega korzystanie z wolności 
wyrażania opinii i swobodnego dostępu do 
informacji, muszą być przewidziane przez 
ustawę;

Or. cs

Poprawka 59
Stéphane Séjourné
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Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że wolność 
wypowiedzi jest prawem podstawowym 
zapisanym w Karcie praw podstawowych 
Unii Europejskiej, które jednak nie może 
prowadzić do wyrażania treści, które 
nawołują do nienawiści, są rasistowskie, 
antysemickie, ksenofobiczne lub 
homofobiczne, oraz że w trybie pilnym 
należy znaleźć odpowiednie sposoby i 
środki, aby zaradzić niezwykle poważnym 
naruszeniom, które są obecnie 
obserwowane;

Or. fr

Poprawka 60
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że mechanizmy 
zautomatyzowanego usuwania treści 
stosowane przez dostawców usług 
cyfrowych powinny być proporcjonalne i 
obejmować tylko te uzasadnione 
przypadki, w których korzyści wynikające 
z usunięcia treści są większe od 
potencjalnych szkód wynikających z 
pozostawienia treści w internecie; mając 
na uwadze, że procedury te powinny być 
również przejrzyste oraz że użytkowników 
należy zaznajamiać z ich warunkami 
zanim skorzystają z usługi;

Or. en
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Poprawka 61
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Motyw H a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ha. mając na uwadze, że art. 11 Karty 
chroni również wolność i pluralizm 
mediów, których zdolność do docierania 
do odbiorców w coraz większym stopniu 
jest uzależniona od platform 
internetowych; mając na uwadze, że 
platformy internetowe nie powinny 
ingerować w treści medialne;

Or. en

Poprawka 62
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta wymaga reakcji na szczeblu 
Unii;

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta doprowadziła do powstania 
rozdrobnionego zbioru przepisów, co 
wymaga reakcji na szczeblu Unii 
zmierzającej do harmonizacji 
ustawodawstwa;
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Or. ro

Poprawka 63
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta wymaga reakcji na szczeblu 
Unii;

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta wymaga odpowiedniej reakcji 
na szczeblu Unii i międzynarodowym;

Or. en

Poprawka 64
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 



AM\1209152PL.docx 35/114 PE652.466v02-00

PL

przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta wymaga reakcji na szczeblu 
Unii;

przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego;

Or. en

Poprawka 65
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii, a także na przepisach 
przyjętych przez państwa członkowskie na 
szczeblu krajowym, oraz że istnieją 
znaczne różnice w zakresie obowiązków 
nakładanych na platformy oferujące 
hosting treści oraz w zakresie 
mechanizmów egzekwowania przepisów 
funkcjonujących w różnych systemach 
prawa cywilnego; mając na uwadze, że 
sytuacja ta wymaga reakcji na szczeblu 
Unii;

I. mając na uwadze, że systemy 
prawa cywilnego regulujące praktyki 
platform oferujących hosting treści w 
zakresie moderowania treści opierają się na 
określonych przepisach sektorowych na 
szczeblu Unii i krajowym, przy czym 
istnieją znaczne różnice w zakresie 
obowiązków nakładanych oraz w zakresie 
stosowanych mechanizmów 
egzekwowania przepisów; mając na 
uwadze, że sytuacja ta skutkuje 
rozdrobnieniem jednolitego rynku 
cyfrowego i w związku z tym wymaga 
reakcji na szczeblu Unii;

Or. en

Poprawka 66
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw J
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Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że obecny model 
biznesowy niektórych platform oferujących 
hosting treści ma na celu promowanie 
treści, które mogą przyciągać uwagę 
użytkowników, a tym samym generować 
więcej danych profilujących w celu 
oferowania skuteczniejszych reklam 
ukierunkowanych, a tym samym 
zwiększenia zysków; mając na uwadze, że 
takie profilowanie w połączeniu z 
reklamami ukierunkowanymi często 
prowadzi do wzmocnienia treści 
odwołujących się do emocji, stanowiąc 
wielokrotnie źródło sensacji na kanałach 
informacyjnych i w systemach 
rekomendacji;

J. mając na uwadze, że obecny model 
biznesowy niektórych platform oferujących 
hosting treści ma na celu promowanie 
treści, które mogą przyciągać uwagę 
użytkowników, a tym samym generować 
więcej danych profilujących w celu 
oferowania skuteczniejszych reklam 
ukierunkowanych, a tym samym 
zwiększenia zysków; mając na uwadze, że 
takie profilowanie w połączeniu z 
reklamami ukierunkowanymi często 
prowadzi do wzmocnienia treści 
odwołujących się do emocji, stanowiąc 
wielokrotnie źródło sensacji na kanałach 
informacyjnych i w systemach 
rekomendacji, co może skutkować 
manipulacją użytkowników;

Or. ro

Poprawka 67
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że obecny model 
biznesowy niektórych platform oferujących 
hosting treści ma na celu promowanie 
treści, które mogą przyciągać uwagę 
użytkowników, a tym samym generować 
więcej danych profilujących w celu 
oferowania skuteczniejszych reklam 
ukierunkowanych, a tym samym 
zwiększenia zysków; mając na uwadze, że 
takie profilowanie w połączeniu z 
reklamami ukierunkowanymi często 
prowadzi do wzmocnienia treści 
odwołujących się do emocji, stanowiąc 
wielokrotnie źródło sensacji na kanałach 
informacyjnych i w systemach 

J. mając na uwadze, że obecny model 
biznesowy niektórych platform oferujących 
hosting treści ma na celu promowanie 
treści, które mogą przyciągać uwagę 
użytkowników, a tym samym generować 
więcej danych profilujących w celu 
oferowania skuteczniejszych reklam 
ukierunkowanych, a tym samym 
zwiększenia zysków; mając na uwadze, że 
takie profilowanie w połączeniu z 
reklamami ukierunkowanymi może 
prowadzić do wzmocnienia treści opartych 
na emocjach, stanowiąc wielokrotnie 
pożywkę dla sensacjonalizmu na kanałach 
informacyjnych i w systemach 
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rekomendacji; rekomendacji;

Or. es

Poprawka 68
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści przy 
ograniczonych możliwościach nadzoru 
publicznego, co budzi obawy dotyczące 
odpowiedzialności;

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej systemów rekomendacji, 
porównywarek, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje nie wyłącznie, 
lecz także w gestii platform oferujących 
hosting treści przy ograniczonych 
możliwościach nadzoru publicznego, co 
budzi obawy dotyczące odpowiedzialności 
i przejrzystości;

Or. en

Poprawka 69
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści przy 
ograniczonych możliwościach nadzoru 
publicznego, co budzi obawy dotyczące 
odpowiedzialności;

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści;

Or. en
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Poprawka 70
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści przy 
ograniczonych możliwościach nadzoru 
publicznego, co budzi obawy dotyczące 
odpowiedzialności;

L. mając na uwadze, że wybór logiki 
algorytmicznej tego rodzaju systemów 
rekomendacji, opiekowania się treścią lub 
lokowania reklam pozostaje w gestii 
platform oferujących hosting treści przy 
ograniczonych możliwościach nadzoru 
publicznego, co może mieć konsekwencje 
pod względem przejrzystości i 
odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 71
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Motyw M

Projekt rezolucji Poprawka

M. mając na uwadze, że dominujące 
platformy oferujące hosting treści 
umożliwiają swoim użytkownikom 
korzystanie z ich profili w celu logowania 
się na stronach internetowych osób 
trzecich, zyskując możliwość śledzenia ich 
aktywności nawet poza środowiskiem ich 
własnej platformy, co stanowi przewagę 
konkurencyjną w dostępie do danych dla 
algorytmów opiekowania się treścią;

M. mając na uwadze, że platformy 
oferujące hosting treści o znaczącej pozycji 
rynkowej umożliwiają swoim 
użytkownikom korzystanie z ich profili w 
celu logowania się na stronach 
internetowych osób trzecich, zyskując 
możliwość śledzenia ich aktywności nawet 
poza środowiskiem ich własnej platformy, 
co stanowi przewagę konkurencyjną w 
dostępie do danych dla algorytmów 
opiekowania się treścią;

Or. en

Poprawka 72
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Projekt rezolucji
Motyw O

Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że warunki 
korzystania z platform, które nie podlegają 
negocjacjom, często wskazują zarówno na 
prawo właściwe, jak i na sądy właściwe 
poza Unią, co stanowi przeszkodę w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości; 
mając na uwadze, że kwestia, które 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego odnoszą się do prawa 
do danych, nie jest jednoznacznie 
określona w prawie Unii ani w prawie 
międzynarodowym;

O. mając na uwadze, że warunki 
korzystania z platform, które nie podlegają 
negocjacjom, często wskazują zarówno na 
prawo właściwe, jak i na sądy właściwe 
poza Unią, co stanowi przeszkodę w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości; 
mając na uwadze, że w rozporządzeniu 
Rady (WE) nr 1215/2012 w sprawie 
jurysdykcji i uznawania orzeczeń 
sądowych oraz ich wykonywania w 
sprawach cywilnych i handlowych 
ustanowiono zasady dotyczące 
jurysdykcji; mając na uwadze, że w 
rozporządzeniu (UE) 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych sprecyzowano przysługujące 
osobie, której dane dotyczą, prawo do 
podejmowania prywatnych działań 
egzekucyjnych wobec administratora lub 
podmiotu przetwarzającego dane, 
niezależnie od tego, czy przetwarzanie 
odbywa się w Unii czy nie, a także 
niezależnie od tego, czy administrator ma 
jednostkę organizacyjną w UE czy nie; 
mając na uwadze, że zgodnie z art. 79 
rozporządzenia (UE) 2016/679 
postępowanie wszczyna się przed sądem 
państwa członkowskiego, w którym 
administrator lub podmiot przetwarzający 
posiadają jednostkę organizacyjną bądź, 
ewentualnie, w którym osoba, której dane 
dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu;

Or. en

Poprawka 73
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Motyw O
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Projekt rezolucji Poprawka

O. mając na uwadze, że warunki 
korzystania z platform, które nie podlegają 
negocjacjom, często wskazują zarówno na 
prawo właściwe, jak i na sądy właściwe 
poza Unią, co stanowi przeszkodę w 
dostępie do wymiaru sprawiedliwości; 
mając na uwadze, że kwestia, które 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego odnoszą się do prawa 
do danych, nie jest jednoznacznie 
określona w prawie Unii ani w prawie 
międzynarodowym;

O. mając na uwadze, że warunki 
korzystania z platform, które nie podlegają 
negocjacjom, często wskazują zarówno na 
prawo właściwe, jak i na sądy właściwe 
poza Unią, co budzi obawy dotyczące 
dostępu do wymiaru sprawiedliwości; 
mając na uwadze, że kwestia, które 
przepisy prawa prywatnego 
międzynarodowego odnoszą się do prawa 
do danych, nie jest jednoznacznie 
określona w prawie Unii ani w prawie 
międzynarodowym; mając na uwadze, że 
zasada caveat emptor ma zastosowanie 
także do tych sytuacji;

Or. en

Poprawka 74
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że dostęp do 
danych jest istotnym czynnikiem rozwoju 
gospodarki cyfrowej; mając na uwadze, że 
dzięki wyeliminowaniu efektów „lock-in” 
interoperacyjność danych może odegrać 
ważną rolę w zapewnieniu uczciwych 
warunków rynkowych;

P. mając na uwadze, że dostęp do 
danych i ich posiadanie są istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarki cyfrowej; 
mając na uwadze, że dzięki 
wyeliminowaniu efektów „lock-in” 
interoperacyjność danych może odegrać 
ważną rolę w zapewnieniu uczciwych 
warunków rynkowych, pod warunkiem że 
dostęp do danych i ich posiadanie mogą 
zostać uregulowane za pomocą 
odpowiednich norm prawnych;

Or. fr

Poprawka 75
Patrick Breyer
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Projekt rezolucji
Motyw P

Projekt rezolucji Poprawka

P. mając na uwadze, że dostęp do 
danych jest istotnym czynnikiem rozwoju 
gospodarki cyfrowej; mając na uwadze, że 
dzięki wyeliminowaniu efektów „lock-in” 
interoperacyjność danych może odegrać 
ważną rolę w zapewnieniu uczciwych 
warunków rynkowych;

P. mając na uwadze, że dostęp do 
danych nieosobowych jest istotnym 
czynnikiem rozwoju gospodarki cyfrowej; 
mając na uwadze, że dzięki 
wyeliminowaniu efektów „lock-in” 
interoperacyjność danych nieosobowych 
może odegrać ważną rolę w zapewnieniu 
uczciwych warunków rynkowych;

Or. en

Poprawka 76
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że w związku z 
aktualizacją podstawowych aspektów 
prawa cywilnego i handlowego 
odnoszących się do transakcji 
biznesowych w internecie niezbędne jest 
osiągnięcie równowagi między, z jednej 
strony, ochroną praw podstawowych 
użytkowników i praw obywatelskich oraz, 
z drugiej strony, zachętami dla 
przedsiębiorstw europejskich w tym 
obszarze, zwłaszcza dla MŚP i 
przedsiębiorstw typu start-up;

Or. ro

Poprawka 77
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że ważna jest 
ocena możliwości powierzenia istniejącej 
lub nowej Europejskiej Agencji bądź 
europejskiemu organowi obowiązku 
zapewnienia zharmonizowanego podejścia 
w całej Unii oraz odniesienia się do 
nowych możliwości i wyzwań, w 
szczególności tych o charakterze 
transgranicznym, wynikających z 
bieżącego rozwoju technologicznego;

Or. en

Poprawka 78
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Motyw P a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Pa. mając na uwadze, że w opinii 
dotyczącej francuskiej „ustawy Avii” 
Komisja wyraziła obawę, że moderowanie 
treści może nakładać nieproporcjonalne 
obciążenie na przedsiębiorstwa i 
użytkowników oraz prowadzić do 
nadmiernego usuwania treści, podważając 
w ten sposób wolność wyrażania opinii;

Or. en

Poprawka 79
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 

1. sugeruje, aby Komisja przedłożyła 
wnioski zgodne z zapowiedzianym aktem 



AM\1209152PL.docx 43/114 PE652.466v02-00

PL

wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

prawnym o usługach cyfrowych; uważa, że 
bez uszczerbku dla szczegółowych 
aspektów przyszłych wniosków 
ustawodawczych jako podstawę prawną 
można wybrać art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 80
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, zawierający 
w miarę możliwości jasne definicje 
kluczowych pojęć, w tym zalecenia 
przedstawione w załączniku do niniejszej 
rezolucji; uważa, że bez uszczerbku dla 
szczegółowych aspektów przyszłych 
wniosków ustawodawczych jako podstawę 
prawną należy wybrać art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. it

Poprawka 81
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 1
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Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym; uważa, że 
bez uszczerbku dla szczegółowych 
aspektów przyszłych wniosków 
ustawodawczych jako podstawę prawną 
należy wybrać art. 114 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 82
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
opartych na dowodach i proporcjonalnych 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. en
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Poprawka 83
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
szerokim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

1. zwraca się do Komisji o 
bezzwłoczne przedłożenie zestawu 
wniosków ustawodawczych obejmujących 
akt prawny o usługach cyfrowych o 
odpowiednim zakresie przedmiotowym, 
podmiotowym i terytorialnym, w tym 
zaleceń przedstawionych w załączniku do 
niniejszej rezolucji; uważa, że bez 
uszczerbku dla szczegółowych aspektów 
przyszłych wniosków ustawodawczych 
jako podstawę prawną należy wybrać art. 
114 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej;

Or. en

Poprawka 84
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia;

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące szybki i łatwy dostęp do 
środków zaskarżenia; proponuje, aby 
dostawcy usług cyfrowych gwarantowali 
dostęp do wysokiej jakości alternatywnych 
metod rozstrzygania sporów, które 
spełniają kryteria określone w dyrektywie 
2013/11/UE (dyrektywa w sprawie 
pozasądowego rozstrzygania sporów 
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konsumenckich);

Or. fr

Poprawka 85
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia;

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia; proponuje, by na potrzeby 
sporządzenia aktu prawnego 
uwzględniono w szczególności konsultacje 
z MŚP i przedsiębiorstwami typu start-up 
aktywnymi w tej dziedzinie, dążąc do 
zagwarantowania łatwości dostępu do 
tych przepisów oraz ich zastosowania do 
tych podmiotów;

Or. ro

Poprawka 86
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, 
określające przejrzyste, wiążące i jednolite 
normy i procedury moderowania treści 
oraz gwarantujące dostępne i niezależne 

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
zapewniające dostawcom usług cyfrowych 
jasne, aktualne i przyjazne dla innowacji 
ramy regulacyjne, chroniące 
użytkowników uzyskujących dostęp do 
usług cyfrowych, gwarantujące dostępne i 
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środki zaskarżenia; niezależne środki zaskarżenia oraz 
niezbędną współpracę między państwami 
członkowskimi;

Or. en

Poprawka 87
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia;

2. proponuje, aby akt prawny o 
usługach cyfrowych został poprzedzony 
oceną skutków, której celem byłaby ocena, 
analiza i propozycja odpowiednich 
europejskich przepisów dotyczących 
zarządzania treścią, określających 
odpowiedzialność każdego z partnerów, 
oraz opracowanie sprawiedliwych i 
przejrzystych procedur między 
platformami, internautami i 
użytkownikami;

Or. fr

Poprawka 88
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, 
określające przejrzyste, wiążące i jednolite 
normy i procedury moderowania treści 
oraz gwarantujące dostępne i niezależne 
środki zaskarżenia;

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych określał wymogi w zakresie 
przejrzystości i sprawozdawczości oraz 
minimalne normy i procedury 
moderowania treści proporcjonalne do 
skali, szkody, rodzaju treści i platformy, 
przy jednoczesnym zapewnieniu 
dostępnych i niezależnych środków 
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zaskarżenia;

Or. en

Poprawka 89
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. proponuje, aby akt o usługach 
cyfrowych zawierał rozporządzenie 
ustanawiające prawa wynikające z umowy 
w zakresie zarządzania treścią, określające 
przejrzyste, wiążące i jednolite normy i 
procedury moderowania treści oraz 
gwarantujące dostępne i niezależne środki 
zaskarżenia;

2. sugeruje, że akt o usługach 
cyfrowych mógłby zawierać 
rozporządzenie ustanawiające prawa 
wynikające z umowy w zakresie 
zarządzania treścią, określające wymogi w 
zakresie przejrzystości i normy 
interoperacyjności oraz gwarantujące 
dostępne i niezależne środki zaskarżenia;

Or. en

Poprawka 90
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że w kontekście rozwoju 
usług internetowych i w zglobalizowanym 
świecie cyfrowym zasada państwa 
pochodzenia może okazać się 
nieodpowiednia z powodów wykazanych w 
orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, w szczególności w 
odniesieniu do ochrony konsumentów i 
własności intelektualnej; cele tych 
platform są zasadniczo ukierunkowane na 
poszukiwanie państw, w których 
obowiązują w niektórych dziedzinach 
mniej restrykcyjne przepisy, czy to 
podatkowe, czy to w odniesieniu do 
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niezgodnej z prawem lub nielegalnej 
działalności; uważa, że w związku z tym 
bez wątpienia korzystne byłoby 
preferowanie – w sektorach, w których 
zasada państwa pochodzenia nie stanowi 
jeszcze unijnego dorobku – zasady 
państwa przeznaczenia, która pozwoliłaby 
w przyszłości na wyeliminowanie pewnych 
ograniczeń zasady prawa państwa 
pochodzenia;

Or. fr

Poprawka 91
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. proponuje, aby akt prawny o 
usługach cyfrowych ustanawiał jasne 
zasady w zakresie odpowiedzialności 
platform oferujących hosting treści za 
towary sprzedawane lub reklamowane na 
nich w celu wyeliminowania luki w 
prawie, ze względu na którą użytkownik 
nie uzyskuje zadośćuczynienia należnego 
mu zgodnie z prawem lub umową o 
dostawie towarów, np. ze względu na 
niemożność zidentyfikowania pierwotnego 
sprzedawcy;

Or. en

Poprawka 92
Axel Voss

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)



PE652.466v02-00 50/114 AM\1209152PL.docx

PL

Projekt rezolucji Poprawka

2a. uważa, że w odniesieniu do 
odpowiedzialności platform za 
prezentowane na nich treści należy 
znaleźć i wykorzystać nowe możliwości 
technologiczne w dziedzinie 
odpowiedzialności, tożsamości i 
anonimowości;

Or. de

Poprawka 93
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. proponuje, aby w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych przyjęto podejście 
sektorowe i problemowe oraz podczas 
przygotowania odpowiednich wariantów 
strategicznych wprowadzono jasne 
rozróżnienie między treściami 
nielegalnymi a szkodliwymi;

Or. en

Poprawka 94
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. zwraca się do Komisji, aby w 
rozporządzeniu zawarto ogólną definicję 
„platform dominujących” i określono ich 
cechy;

Or. en
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Poprawka 95
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zauważa, że w odniesieniu do 
niektórych platform należy wprowadzić 
wymogi przejrzystości, aby 
zagwarantować, by ich funkcjonowanie w 
systemie zamkniętym nie wpływało na 
wybór konsumenta bądź na jego 
zachowanie ani nie stanowiło przeszkody 
dla wolności opinii lub wypowiedzi; 
podkreśla, że w przypadku internetowej 
platformy handlowej wykorzystywanie 
jakiegokolwiek produktu lub usługi, które 
byłyby identyczne z cieszącymi się renomą 
zastrzeżonymi znakami towarowymi lub 
które miałyby podobny do nich znak 
rozpoznawczy, stwarza ryzyko 
wprowadzenia w błąd opinii publicznej i 
wyrządzenia szkody samemu znakowi 
towarowemu; dostawca produktów lub 
usług musi, gdy tylko dowie się o takim 
wykorzystywaniu, jak najszybciej usunąć 
informacje lub wycofać produkt, lub 
uniemożliwić do nich dostęp;

Or. fr

Poprawka 96
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. podkreśla, że wszelkie nowe ramy 
ustanowione w akcie prawnym o usługach 
cyfrowych powinny być dostosowane do 
możliwości małych przedsiębiorstw, MŚP i 
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przedsiębiorstw typu start-up, a zatem 
powinny obejmować proporcjonalne 
obowiązki i jasne zabezpieczenia dla 
wszystkich sektorów;

Or. en

Poprawka 97
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. proponuje, aby w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych wprowadzono 
zaostrzone zasady dotyczące przejrzystości 
odnoszące się do platform 
społecznościowych, z myślą o ujawnianiu 
finansowania i siły grup interesu 
stojących za użytkownikami usług 
cyfrowych, w celu ustalenia, kto ponosi 
prawną odpowiedzialność za treści;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2d. proponuje, aby w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych zobowiązano 
dostawców usług cyfrowych bez stałej 
siedziby w UE do wyznaczenia 
przedstawiciela prawnego w interesie 
użytkowników w Unii Europejskiej oraz 
do umieszczenia danych kontaktowych 
tego przedstawiciela w sposób widoczny i 
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dostępny na ich stronach internetowych;

Or. en

Poprawka 99
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 2 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2e. podkreśla, jak ważne jest, aby 
platformy internetowe zajmujące się 
hostingiem lub moderowaniem treści w 
internecie ponosiły większą 
odpowiedzialność za treści, które 
przyjmują, oraz aby podejmowały 
działania na rzecz proaktywnego 
zapobiegania umieszczaniu nielegalnych 
treści;

Or. en

Poprawka 100
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. podkreśla, że odpowiedzialność za 
egzekwowanie prawa spoczywa na 
organach publicznych; uważa, że wszelkie 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

Or. en
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Poprawka 101
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. uważa, że, aby zagwarantować 
niezależność i bezstronność, wszelkie 
ostateczne decyzje dotyczące legalności 
treści tworzonych przez użytkowników 
muszą być wydawane przez niezależne 
organy sądowe, a nie przez prywatne 
podmioty handlowe;

Or. ro

Poprawka 102
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
mających charakter opinii, zwłaszcza w 
serwisach społecznościowych, tworzonych 
przez użytkowników muszą być wydawane 
przez niezależne organy sądowe, a nie 
przez prywatne podmioty handlowe;

Or. fr

Poprawka 103
Gunnar Beck

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 3. uważa, że decyzje dotyczące 
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decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

legalności treści tworzonych przez 
użytkowników muszą podlegać 
przeglądowi także ze strony niezależnych 
organów sądowych, a nie wyłącznie 
prywatnych podmiotów handlowych;

Or. en

Poprawka 104
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe lub system dochodzenia roszczeń, 
a nie przez prywatne podmioty handlowe;

Or. en

Poprawka 105
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. uważa, że w następstwie działań 
podjętych przez dostawców usług 
cyfrowych wszelkie ostateczne decyzje 
dotyczące legalności treści tworzonych 
przez użytkowników muszą być wydawane 
przez niezależne organy sądowe;

Or. en
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Poprawka 106
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że wszelkie ostateczne 
decyzje dotyczące legalności treści 
tworzonych przez użytkowników muszą 
być wydawane przez niezależne organy 
sądowe, a nie przez prywatne podmioty 
handlowe;

3. uważa, że ostateczne decyzje 
dotyczące legalności treści tworzonych 
przez użytkowników muszą być wydawane 
przez niezależne organy sądowe, a nie 
przez prywatne podmioty handlowe;

Or. en

Poprawka 107
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. jest zdania, że platformy oferujące 
hosting treści będące internetowymi 
platformami handlowymi powinny być 
uznawane za aktywnych dostawców usług 
hostingowych; muszą one ponosić 
odpowiedzialność prawną za decyzje, 
które podejmują w sprawie legalności 
treści tworzonych przez użytkowników;

Or. fr

Poprawka 108
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 3 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3b. uważa, że system zgłaszania i 
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usuwania nielegalnych treści 
przewidziany w dyrektywie o handlu 
elektronicznym, który zobowiązuje 
platformy handlowe do usuwania 
zidentyfikowanych nielegalnych treści – 
po otrzymaniu zgłoszenia między innymi 
od podmiotów uprawnionych i po 
dokonaniu oceny – musi zostać 
wzmocniony przez system powiadamiania 
i usuwania, tak aby usunięte już 
nielegalne treści nie mogły ponownie 
pojawić się na platformie;

Or. fr

Poprawka 109
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści;

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści, w tym wobec 
osób w najbardziej niekorzystnej sytuacji, 
oraz przewidywało poszanowanie 
podstawowych praw i wolności obywateli, 
a zwłaszcza wolności wypowiedzi;

Or. it

Poprawka 110
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści;

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało praktyk w zakresie 
moderowania treści, które są 
nieproporcjonalne lub bezpodstawnie 
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wykraczają poza cel ochrony prawnej;

Or. en

Poprawka 111
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści;

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało praktyk w zakresie 
moderowania treści, które są 
niedopuszczalne, dyskryminacyjne lub 
wiążą się z wykorzystywaniem i 
wykluczeniem; 

Or. ro

Poprawka 112
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści;

(Nie dotyczy polskiej wersji językowej)

Or. en

Poprawka 113
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 4
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Projekt rezolucji Poprawka

4. nalega, aby rozporządzenie 
zakazywało dyskryminacyjnych praktyk w 
zakresie moderowania treści;

4. apeluje do Komisji o 
powściągnięcie jej entuzjazmu w zakresie 
moderowania treści;

Or. en

Poprawka 114
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

4a. nalega, by przepisy musiały 
również zakazywać platformom praktyk 
ingerujących w wolność i pluralizm 
mediów, w szczególności zabraniając im 
stosowania drugiego poziomu kontroli w 
odniesieniu do treści udostępnianych na 
odpowiedzialność dostawcy usług 
medialnych oraz podlegających 
szczegółowym normom i nadzorowi;

Or. en

Poprawka 115
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 

skreśla się
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treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

Or. en

Poprawka 116
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

5. stosowanie tego rozporządzenia 
powinno być ściśle monitorowane przez 
istniejącą lub nową Europejską Agencję 
bądź europejski organ, którego zadaniem 
byłoby w szczególności zapewnienie, aby 
platformy oferujące usługi hostingu treści 
przestrzegały przepisów tego 
rozporządzenia. Odpowiednia Agencja lub 
europejski organ powinien dokonywać 
przeglądu zgodności z normami 
ustanowionymi w odniesieniu do 
zarządzania treścią na podstawie 
sprawozdań z przejrzystości oraz kontroli 
algorytmów przeprowadzonej przez 
platformy oferujące hosting treści do 
celów zarządzania treścią;

Or. en

Poprawka 117
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
opracowywanie wspólnych standardów 
oraz tworzenie nowych narzędzi analizy i 
przeglądu, monitorowanie i egzekwowanie 
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kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

Or. it

Poprawka 118
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

5. zaleca ustanowienie sieci organów 
krajowych, której zadaniem byłoby 
monitorowanie praktyki 
zautomatyzowanego filtrowania treści i 
opiekowania się treścią oraz przedkładanie 
sprawozdań instytucjom UE;

Or. en

Poprawka 119
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 

5. apeluje do Komisji o podjęcie 
działań mających na celu monitorowanie i 
egzekwowanie przestrzegania praw 
wynikających z umowy w zakresie 
zarządzania treścią, kontrolowanie 
wszelkich algorytmów stosowanych do 
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stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

zautomatyzowanego moderowania treści i 
opiekowania się treścią oraz nakładanie kar 
za ich nieprzestrzeganie;

Or. ro

Poprawka 120
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

5. domaga się od Komisji, aby 
monitorowała i egzekwowała 
przestrzeganie praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowała algorytmy stosowane do 
zautomatyzowanego moderowania treści i 
opiekowania się treścią oraz nakładała 
kary za ich nieprzestrzeganie;

Or. en

Poprawka 121
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 

5. zaleca wymianę najlepszych 
praktyk i wiedzy specjalistycznej między 
państwami członkowskimi oraz 
wzmocnioną koordynację i współpracę z 
Komisją w zakresie zmian w procedurach 
zarządzania treścią zamiast ustanawiania 
nowej Europejskiej Agencji;
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nieprzestrzeganie;

Or. en

Poprawka 122
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. zaleca ustanowienie Europejskiej 
Agencji, której zadaniem byłoby 
monitorowanie i egzekwowanie 
przestrzegania praw wynikających z 
umowy w zakresie zarządzania treścią, 
kontrolowanie wszelkich algorytmów 
stosowanych do zautomatyzowanego 
moderowania treści i opiekowania się 
treścią oraz nakładanie kar za ich 
nieprzestrzeganie;

5. zaleca, aby ustanowiono procedury 
umożliwiające aktywną współpracę 
między organami państw członkowskich, 
Komisją, sektorem prywatnym, światem 
nauki i społeczeństwem obywatelskim w 
zakresie moderowania treści i stałego 
doskonalenia;

Or. cs

Poprawka 123
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. przypomina, że na szczeblu 
europejskim moderowanie treści opiera 
się obecnie na nakazach niemających 
mocy prawnej oraz że Komisja Europejska 
wymaga od platform jedynie 
moderowania rozpowszechniania treści 
nawołujących do nienawiści lub usuwania 
treści o charakterze terrorystycznym; 
przypomina, że należy odebrać 
platformom uprawnienie do 
samodzielnego moderowania treści oraz 
że w ocenie skutków należy rozważyć, w 
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jaki sposób najlepiej powierzyć taką 
moderację w pełni niezależnemu 
podmiotowi zewnętrznemu;

Or. fr

Poprawka 124
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

5a. apeluje do platform oferujących 
hosting treści, aby oceniały ryzyko, jakie 
ich polityki zarządzania treścią odnoszące 
się do treści legalnych stanowią dla 
społeczeństwa, np. pod względem zdrowia 
publicznego i dezinformacji, a także, aby 
w drodze przedkładania sprawozdań 
odpowiedniej Europejskiej Agencji lub 
europejskiemu organowi, prowadziły 
dialog z odpowiednią Europejską Agencją 
lub europejskim organem bądź 
właściwymi organami krajowymi w cyklu 
dwuletnim;

Or. en

Poprawka 125
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie publikowały i 
przedkładały istniejącej lub nowej 
Europejskiej Agencji bądź europejskiemu 
organowi kompleksowe sprawozdania z 
przejrzystości, z uwzględnieniem ich 
polityk odnoszących się do treści, w 
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publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

zakresie zgodności ich warunków z 
przepisami aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
przedstawiały, w sposób łatwo dostępny, 
swoje polityki odnoszące się do treści oraz 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

Or. en

Poprawka 126
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; wzywa do 
publikowania pełnych sprawozdań z 
przejrzystości, opartych na spójnej 
metodyce i ocenianych na podstawie 
odpowiednich wskaźników skuteczności 
działania; ponadto sugeruje, aby platformy 
oferujące hosting treści publikowały swoje 
uzasadnione decyzje dotyczące usuwania 
treści tworzonych przez użytkowników w 
ogólnodostępnej bazie danych;

Or. fr

Poprawka 127
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 6
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Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
przedstawiały, w sposób łatwo dostępny, 
swoje polityki odnoszące się do treści oraz 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

Or. en

Poprawka 128
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, 
aby platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
państwom członkowskim, w których 
prowadzą działalność, sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 129
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, 
aby platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby dostawcy usług 
cyfrowych regularnie przedkładali sieci 
organów krajowych i Komisji 
sprawozdania z przejrzystości w zakresie 
zgodności ich warunków z przepisami aktu 
prawnego o usługach cyfrowych, statystyki 
i dane dotyczące zautomatyzowanego 
filtrowania treści oraz swoje decyzje 
dotyczące usuwania treści tworzonych 
przez użytkowników w ogólnodostępnej 
bazie danych;

Or. en

Poprawka 130
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały to sprawozdanie z 
uwzględnieniem liczby decyzji dotyczących 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

Or. en

Poprawka 131
Jiří Pospíšil
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, 
aby platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy regularnie 
przedstawiały zagregowane dane 
dotyczące usuwania treści na potrzeby 
badań, które pomogą ustalić odpowiednie 
zasady zarządzania treścią; ponadto 
sugeruje, aby Komisja, na podstawie 
dostępnych danych, prowadziła stałą 
ocenę aktualności praw w zakresie 
zarządzania treścią, przejrzystych, 
wiążących i jednolitych norm oraz 
procedur moderowania treści;

Or. cs

Poprawka 132
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Komisji sprawozdania z przejrzystości w 
zakresie zgodności ich warunków z 
przepisami aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

Or. en

Poprawka 133
Daniel Buda
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Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Komisji sprawozdania z przejrzystości w 
zakresie zgodności ich warunków z 
przepisami aktu prawnego o usługach 
cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

Or. ro

Poprawka 134
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
Europejskiej Agencji sprawozdania z 
przejrzystości w zakresie zgodności ich 
warunków z przepisami aktu prawnego o 
usługach cyfrowych; ponadto sugeruje, aby 
platformy oferujące hosting treści 
publikowały swoje decyzje dotyczące 
usuwania treści tworzonych przez 
użytkowników w ogólnodostępnej bazie 
danych;

6. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści regularnie przedkładały 
sprawozdania z przejrzystości w zakresie 
zgodności ich warunków z przepisami aktu 
prawnego o usługach cyfrowych; ponadto 
sugeruje, aby platformy oferujące hosting 
treści publikowały swoje decyzje 
dotyczące usuwania nielegalnych treści 
tworzonych przez użytkowników w 
ogólnodostępnej bazie danych;

Or. en

Poprawka 135
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca ustanowienie niezależnych 
organów rozstrzygania sporów, których 
zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
dotyczących moderowania treści;

skreśla się

Or. en

Poprawka 136
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca ustanowienie niezależnych 
organów rozstrzygania sporów, których 
zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
dotyczących moderowania treści;

7. zaleca ustanowienie niezależnych 
organów rozstrzygania sporów, których 
zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
dotyczących moderowania treści; jest 
zdania, że w celu ochrony anonimowych 
publikacji oraz interesu ogólnego 
możliwość kwestionowania decyzji 
dotyczących moderowania treści powinien 
mieć nie tylko użytkownik, który 
wytworzył moderowane treści, lecz także 
niezależny rzecznik i organizacje broniące 
wolności wyrażania opinii;

Or. en

Poprawka 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca ustanowienie niezależnych 
organów rozstrzygania sporów, których 

7. zaleca wyznaczenie lub utworzenie 
niezależnych organów krajowych, których 
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zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
dotyczących moderowania treści;

zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
związanych z moderowaniem treści, które 
nie zostały wcześniej rozstrzygnięte w 
ramach wewnętrznych procedur na 
platformach oferujących hosting treści; 
poszczególne strony mogą ponadto 
odwoływać się bezpośrednio do sądów;

Or. fr

Poprawka 138
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. zaleca ustanowienie niezależnych 
organów rozstrzygania sporów, których 
zadaniem byłoby rozstrzyganie sporów 
dotyczących moderowania treści;

7. rozważa ustanowienie w państwach 
członkowskich niezależnych organów 
rozstrzygania sporów, których zadaniem 
byłoby rozstrzyganie sporów dotyczących 
moderowania treści;

Or. en

Poprawka 139
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że w przypadku gdy platforma używa 
mechanizmu do celów w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści, 
musi podlegać kontroli w odniesieniu do 
legalności takiego mechanizmu;
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aktem prawnym o usługach cyfrowych;

Or. cs

Poprawka 140
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści;

Or. en

Poprawka 141
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych musi 
zawierać przepisy nakładające na 
platformy oferujące hosting treści 
obowiązek stosowania jakiejkolwiek formy 
w pełni zautomatyzowanych, skutecznych i 
przejrzystych kontroli ex ante treści; należy 
zauważyć ponadto, że algorytmy 
stosowane obecnie do wykrywania 
szkodliwych treści oraz moderowanie 
treści prowadzone przez człowieka są 
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aktem prawnym o usługach cyfrowych; coraz bardziej wydajne i precyzyjne; 
podkreśla, że jest jednak oczywiste, iż 
jakość moderowania treści w dużej mierze 
wynika ze zbiorów danych, a zatem z 
pracy ludzi, którzy je tworzą;

Or. fr

Poprawka 142
Angel Dzhambazki

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. stoi na stanowisku, że normy 
minimalne zapisane w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych nie mogą zawierać 
przepisów zmuszających platformy 
oferujące hosting treści do stosowania 
jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści;

Or. en

Poprawka 143
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych musi 
zawierać przepisy zmuszające platformy 
oferujące hosting treści będące 
internetowymi platformami handlowymi 
do stosowania w sposób proaktywny 
racjonalnych i proporcjonalnych środków 
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dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

w celu zapobiegania publikowaniu na ich 
platformie nielegalnych treści oraz uważa, 
że mechanizmy stosowane przez platformy 
muszą podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych i 
umożliwienia dostępu do skutecznego 
środka odwoławczego;

Or. fr

Poprawka 144
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez odpowiednią 
istniejącą lub nową Europejską Agencję 
bądź europejski organ w celu zapewnienia 
zgodności z aktem prawnym o usługach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 145
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
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może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i nie powinien wprowadzać mechanizmów 
zgłaszania i trwałego usuwania treści oraz 
uważa, że mechanizmy dobrowolnie 
stosowane przez platformy nie powinny 
skutkować żadnymi środkami w zakresie 
kontroli ex ante podejmowanymi przy 
wykorzystaniu zautomatyzowanych 
narzędzi lub filtrowania zamieszczanych 
treści;

Or. en

Poprawka 146
Ibán García Del Blanco

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że w akcie prawnym o usługach cyfrowych 
należy unikać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania w pełni zautomatyzowanych 
kontroli ex ante treści, o ile obowiązujące 
teksty prawne nie stanowią inaczej, i 
uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 147
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych musi 
zapewniać, aby platformy oferujące 
hosting treści, które stosują jakąkolwiek 
formę w pełni zautomatyzowanych 
kontroli ex ante treści, podlegały kontroli 
przez istniejącą lub nową Europejską 
Agencję bądź europejski organ w celu 
zapewnienia zgodności z aktem prawnym o 
usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 148
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Komisję w 
celu zapewnienia zgodności z aktem 
prawnym o usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 149
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Projekt rezolucji
Ustęp 8
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Projekt rezolucji Poprawka

8. zdecydowanie stoi na stanowisku, 
że akt prawny o usługach cyfrowych nie 
może zawierać przepisów zmuszających 
platformy oferujące hosting treści do 
stosowania jakiejkolwiek formy w pełni 
zautomatyzowanych kontroli ex ante treści 
i uważa, że każdy taki mechanizm 
dobrowolnie stosowany przez platformy 
musi podlegać kontroli przez Europejską 
Agencję w celu zapewnienia zgodności z 
aktem prawnym o usługach cyfrowych;

8. stoi na stanowisku, że akt prawny o 
usługach cyfrowych nie może zawierać 
przepisów zmuszających dostawców usług 
cyfrowych do stosowania 
zautomatyzowanych mechanizmów 
filtrowania wykraczających poza poziom 
ochrony wymagany przez prawo, zachęca 
jednak dostawców usług cyfrowych do 
stosowania takiego mechanizmu w celu 
zwalczania nielegalnych treści w 
internecie;

Or. en

Poprawka 150
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 8 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

8a. podkreśla w związku z tym, że na 
platformach musi ciążyć obowiązek 
przejrzystości w odniesieniu do 
przetwarzaniu algorytmów i danych 
wykorzystywanych do ich szkolenia oraz 
skutecznych środków moderowania treści, 
które zależą od modeli opracowanych 
przez niektóre platformy międzynarodowe, 
których model gospodarczy opiera się na 
pozyskiwaniu maksymalnych ilości 
danych w celu natychmiastowego 
wprowadzenia ich ponownie na rynek 
usług reklamowych; dlatego też w 
interesie zarówno internautów, jak i 
użytkowników jest poddanie platform 
obowiązkowi przejrzystości w odniesieniu 
do wyboru preferowanych narzędzi 
służących do wdrażania przetwarzania 
algorytmów i towarzyszących mu działań 
człowieka;

Or. fr
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Poprawka 151
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych;

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych; 
uważa w związku z tym, że nowe przepisy, 
oprócz zapewnienia przejrzystości i 
sprawiedliwości, powinny gwarantować 
dostęp do zróżnicowanych i 
odznaczających się wysoką jakością treści 
w dzisiejszym środowisku cyfrowym oraz 
apeluje do Komisji o zaproponowanie 
zabezpieczeń zapewniających, aby 
wysokiej jakości treści medialne były 
łatwo dostępne oraz łatwe do znalezienia 
na platformach stron trzecich;

Or. en

Poprawka 152
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
dane osobowe stanowi jedną z 
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stanowiska stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych;

najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych; 
wyraża zaniepokojenie, że takie praktyki 
stymulują tzw. kapitalizm inwigilacji i 
opierają się na uporczywym śledzeniu i 
eksploracji danych;

Or. en

Poprawka 153
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych;

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi praktykę, w 
odniesieniu do której może być konieczne 
dalsze monitorowanie, w związku z czym 
Komisja powinna zwracać szczególną 
uwagę na przypadki, w których 
widoczność takich treści jest zwiększona 
na podstawie wcześniejszej interakcji 
użytkownika z innymi wzmocnionymi 
treściami oraz w celu optymalizacji profili 
użytkowników pod kątem reklam 
ukierunkowanych, a także analizować 
wpływ takich przypadków;

Or. en

Poprawka 154
Gunnar Beck
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Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi jedną z 
najszkodliwszych praktyk w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych;

9. uważa, że ukierunkowane na 
użytkownika wzmocnienie treści poprzez 
prezentowane w nich poglądy lub 
stanowiska stanowi ważne wyzwanie w 
społeczeństwie cyfrowym, w szczególności 
w przypadkach, w których widoczność 
takich treści jest zwiększona na podstawie 
wcześniejszej interakcji użytkownika z 
innymi wzmocnionymi treściami oraz w 
celu optymalizacji profili użytkowników 
pod kątem reklam ukierunkowanych;

Or. en

Poprawka 155
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 9 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

9a. uważa, że Komisja powinna 
zapewnić niezbędną pewność prawa w 
odniesieniu do niektórych kluczowych 
definicji, takich jak definicje pojęć 
„platforma systemowa” i „platforma 
oferująca hosting”, aby zagwarantować 
jednolite podejście na szczeblu Unii w 
celu łatwiejszego i skuteczniejszego 
usuwania nielegalnych treści; ponadto 
uważa w tym kontekście, że należy w 
sposób jasny i precyzyjny zdefiniować 
„nielegalne treści”;

Or. it

Poprawka 156
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 
śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

skreśla się

Or. en

Poprawka 157
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 
śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

skreśla się

Or. en

Poprawka 158
Marion Walsmann

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 
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śledzenia interakcji użytkownika z treścią; śledzenia interakcji użytkownika z treścią, 
oraz że reklama behawioralna powinna 
być uzależniona od zgody użytkownika;

Or. en

Poprawka 159
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 
śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają identyfikowalnego mechanizmu 
śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

Or. en

Poprawka 160
Paul Tang, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają rozbudowanego mechanizmu 
śledzenia interakcji użytkownika z treścią;

10. jest zdania, że wykorzystanie 
reklamy ukierunkowanej musi być ściślej 
uregulowane na korzyść mniej 
inwazyjnych form reklamy, które nie 
wymagają żadnego mechanizmu śledzenia 
interakcji użytkownika z treścią;

Or. en

Poprawka 161
József Szájer, Jiří Pospíšil
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Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. odnotowuje jednak, że reklama 
ukierunkowana jest regulowana obecnie 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych, które musi zostać należycie 
egzekwowane w Unii zanim pod uwagę 
zostaną wzięte jakiekolwiek nowe przepisy 
w tej dziedzinie;

Or. en

Poprawka 162
Paul Tang, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w związku z tym zaleca, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych wyznaczał 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich;

11. w związku z tym zaleca, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych wyznaczał 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich, oraz 
wprowadzał stopniowy zakaz reklamy 
spersonalizowanej, zaczynając od osób 
małoletnich;

Or. en

Poprawka 163
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w związku z tym zaleca, aby akt 11. w związku z tym zaleca, aby akt 
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prawny o usługach cyfrowych wyznaczał 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich;

prawny o usługach cyfrowych wprowadzał 
zasady wzmacniające przejrzystość w 
odniesieniu do reklamy ukierunkowanej, w 
szczególności w przypadku śledzenia 
danych na stronach internetowych osób 
trzecich;

Or. en

Poprawka 164
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w związku z tym zaleca, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych wyznaczał 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich;

11. w związku z tym zaleca, aby 
europejskie ramy prawne wyznaczały 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich;

Or. cs

Poprawka 165
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. w związku z tym zaleca, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych wyznaczał 
wyraźne granice w odniesieniu do 
warunków gromadzenia danych do celów 
reklamy ukierunkowanej, w szczególności 
w przypadku śledzenia danych na stronach 
internetowych osób trzecich;

11. w związku z tym zaleca, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych czynił zgodę 
warunkiem wstępnym gromadzenia 
danych do celów reklamy ukierunkowanej, 
w szczególności w przypadku śledzenia 
danych na stronach internetowych osób 
trzecich;

Or. en
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Poprawka 166
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. podkreśla, że zgodnie z zasadą 
minimalizacji danych, ustanowioną w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych, akt prawny o usługach cyfrowych 
powinien zobowiązywać pośredników do 
umożliwiania anonimowego korzystania z 
ich usług i dokonywania płatności za nie 
zawsze, gdy jest to technicznie możliwe, 
gdyż anonimowość skutecznie zapobiega 
nieuprawnionemu ujawnieniu, kradzieży 
tożsamości oraz innym formom 
niezgodnego z przeznaczeniem 
wykorzystania danych osobowych 
gromadzonych w internecie; tylko w 
przypadkach, gdy obowiązujące przepisy 
wymagają od przedsiębiorstw ujawnienia 
tożsamości, operatorzy dużych platform 
mogliby mieć obowiązek weryfikowania 
ich tożsamości, podczas gdy w innych 
przypadkach powinno być podtrzymane 
prawo do anonimowego korzystania z 
usług cyfrowych;

Or. en

Poprawka 167
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. zaleca w związku z tym, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych zawierał 
przepisy uniemożliwiające platformom 
mającym charakter systemowy uzyskanie, 
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w ramach ich funkcjonowania w 
charakterze platformy, dostępu do 
szczególnie chronionych istotnych dla 
konkurencji danych dostawców będących 
osobami trzecimi, a następnie 
wykorzystywanie tych danych, w ramach 
funkcjonowania w charakterze 
sprzedawcy, w celu sprzedaży produktów 
lub usług w konkurencji z takimi osobami 
trzecimi;

Or. en

Poprawka 168
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11b. zauważa, że ponieważ aktywność 
internetowa osób fizycznych umożliwia 
uzyskanie pogłębionej wiedzy o ich 
osobowości oraz manipulowanie nimi, 
ogólne i niekontrolowane gromadzenie 
danych osobowych dotyczących każdego 
użycia usługi cyfrowej narusza w sposób 
nieproporcjonalny prawo do prywatności; 
potwierdza, że użytkownicy mają prawo 
nie być obiektami uporczywego śledzenia, 
gdy korzystają z usług cyfrowych; 
podkreśla, że zgodnie z duchem 
orzecznictwa dotyczącego metadanych 
komunikacyjnych organy publiczne mają 
dostęp do danych abonenta i metadanych 
odnoszących się do użytkownika tylko w 
przypadku dochodzeń dotyczących osób 
podejrzanych o poważne przestępstwa, po 
uprzednim uzyskaniu zgody organu 
sądowego;

Or. en
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Poprawka 169
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 11 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11c. zaleca, aby od dostawców 
oferujących usługę z pojedynczym 
logowaniem i posiadających dominujący 
udział w rynku wymagano również 
oferowania co najmniej jednego 
otwartego i federacyjnego systemu 
zarządzania tożsamością opartego na 
niezastrzeżonych ramach;

Or. en

Poprawka 170
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

skreśla się

Or. en

Poprawka 171
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 12
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Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych; 
zaznacza jednak, że obowiązkowy dostęp 
do danych nie powinien ograniczać 
innowacji ze strony platform 
gromadzących dane i powinny, o ile to 
konieczne, towarzyszyć mu odpowiednie i 
stosowne zabezpieczenia;

Or. ro

Poprawka 172
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych; 
apeluje o wprowadzenie przepisów i 
procedur ułatwiających udostępnianie 
danych wykorzystywanych przez platformy 
systemowe i oferujące hosting właściwym 
organom nadzoru, w tym narzędzi 
służących do moderowania treści i 
usuwania nielegalnych treści;

Or. it
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Poprawka 173
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych nieosobowych z myślą o 
rozwiązaniu problemu braku równowagi 
pod względem pozycji rynkowej; sugeruje, 
by w tym celu użytkownikom 
dominujących mediów społecznościowych 
i usług przesyłania wiadomości 
zapewniono prawo do interakcji między 
platformami za pośrednictwem otwartych 
interfejsów (wzajemne połączenia); 
podkreśla, że tacy użytkownicy powinni 
być w stanie wchodzić w interakcje z 
użytkownikami usług alternatywnych oraz 
że użytkownikom usług alternatywnych 
należy umożliwić interakcje z nimi;

Or. en

Poprawka 174
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych i zwiększenia 
przejrzystości z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych; 

Or. cs
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Poprawka 175
Paul Tang, Lara Wolters

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności i przenoszenia danych;

12. wzywa Komisję do ocenienia 
możliwości określenia sprawiedliwych 
warunków umownych w celu ułatwienia 
wymiany danych z myślą o rozwiązaniu 
problemu braku równowagi pod względem 
pozycji rynkowej; sugeruje, by w tym celu 
zbadać możliwości ułatwienia 
interoperacyjności, wzajemnych połączeń i 
przenoszenia danych;

Or. en

Poprawka 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. zwraca się do Komisji o 
ustanowienie przepisów zapewniających 
rzeczywistą interoperacyjność danych w 
celu zagwarantowania możliwości 
udostępnienia treści zakupionych na 
danej platformie na dowolnym narzędziu 
cyfrowym, niezależnie od marki;

Or. fr

Poprawka 177
Sabrina Pignedoli

Projekt rezolucji
Ustęp 13
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Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy 
ukierunkowanej w oparciu o uprzednią 
interakcję użytkownika z treściami na tej 
samej platformie oferującej hosting treści 
lub na stronach internetowych osób 
trzecich;

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie ukierunkowanych 
reklam i informacji w oparciu o uprzednią 
interakcję użytkownika z treściami na tej 
samej platformie oferującej hosting treści 
lub na stronach internetowych osób 
trzecich; uważa, że użytkownik powinien 
zawsze otrzymywać pełne informacje o 
sposobie wykorzystywania jego danych 
oraz o możliwości zrezygnowania w każdej 
chwili z korzystania z platform 
oferujących hosting i usunięcia swoich 
danych; uważa, że należy objąć zakazem i 
karalnością gromadzenie i sprzedaż 
danych do celów manipulacji 
politycznych;

Or. it

Poprawka 178
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej 
w oparciu o uprzednią interakcję 
użytkownika z treściami na tej samej 
platformie oferującej hosting treści lub na 
stronach internetowych osób trzecich;

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom rzeczywisty wybór, czy 
wyrazić zgodę na wykorzystanie reklamy 
ukierunkowanej w oparciu o uprzednią 
interakcję użytkownika z treściami na tej 
samej platformie oferującej hosting treści 
lub na stronach internetowych osób 
trzecich; taki wybór musi być 
sformułowany w sposób zrozumiały, a 
odmowa wyrażenia zgody nie może 
skutkować pozbawieniem dostępu do 
treści; uważa, że treści skierowane do 
dzieci muszą podlegać bardziej 
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rygorystycznym przepisom;

Or. fr

Poprawka 179
Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej 
w oparciu o uprzednią interakcję 
użytkownika z treściami na tej samej 
platformie oferującej hosting treści lub na 
stronach internetowych osób trzecich;

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej 
w oparciu o uprzednią interakcję 
użytkownika z treściami na tej samej 
platformie oferującej hosting treści lub na 
stronach internetowych osób trzecich; 
ponadto apeluje do platform o utworzenie 
publicznie dostępnego archiwum reklamy; 
jednocześnie zaleca, aby platformy 
współpracowały z weryfikatorami 
informacji w celu wykrywania 
wprowadzających w błąd informacji 
obecnych na platformie oraz 
ewentualnego podejmowania dalszych 
kroków;

Or. cs

Poprawka 180
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej 
w oparciu o uprzednią interakcję 

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom swobodny wybór, czy 
wyrazić zgodę na wykorzystanie reklamy 
ukierunkowanej w oparciu o uprzednią 
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użytkownika z treściami na tej samej 
platformie oferującej hosting treści lub na 
stronach internetowych osób trzecich;

interakcję użytkownika z treściami na tej 
samej platformie oferującej hosting treści 
lub na stronach internetowych osób 
trzecich, czy też nie wyrazić takiej zgody; 
ponownie potwierdza, że na mocy 
dyrektywy o e-prywatności reklama 
ukierunkowana jest zależna od zgody 
użytkownika i że w pozostałych 
przypadkach jest zabroniona;

Or. en

Poprawka 181
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści dawały 
użytkownikom wybór, czy wyrazić zgodę 
na wykorzystanie reklamy ukierunkowanej 
w oparciu o uprzednią interakcję 
użytkownika z treściami na tej samej 
platformie oferującej hosting treści lub na 
stronach internetowych osób trzecich;

13. wzywa do tego, aby platformy 
oferujące hosting treści używały reklamy 
ukierunkowanej w oparciu o uprzednią 
interakcję użytkownika z treściami na tej 
samej platformie oferującej hosting treści 
lub na stronach internetowych osób 
trzecich wyłącznie po uzyskaniu 
uprzedniej zgody użytkownika, zgodnie z 
rozporządzeniem (UE) 2016/679;

Or. en

Poprawka 182
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania 

skreśla się
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jej użytkownikom; stwierdza, że powinno 
to również obejmować możliwość 
rezygnacji z wszelkiego opiekowania się 
treścią;

Or. fr

Poprawka 183
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
użytkownikom; stwierdza, że powinno to 
również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią;

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
użytkownikom; stwierdza, że powinno to 
również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią; 
sugeruje, że dominujące platformy 
powinny zapewniać użytkownikom 
interfejs umożliwiający im przekazywanie 
treści pod opiekę wybranego przez nich 
oprogramowania lub usług;

Or. en

Poprawka 184
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
użytkownikom; stwierdza, że powinno to 

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
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również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią;

użytkownikom;

Or. en

Poprawka 185
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
użytkownikom; stwierdza, że powinno to 
również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią;

14. wzywa ponadto do 
zagwarantowania użytkownikom 
odpowiedniego wpływu na kryteria, 
zgodnie z którymi odbywa się proces 
opiekowania się treścią i prezentowania jej 
użytkownikom, zgodnie z zasadą 
przejrzystości; stwierdza, że powinno to 
również obejmować możliwość rezygnacji 
z wszelkiego opiekowania się treścią;

Or. en

Poprawka 186
Stéphane Séjourné

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. zachęca do różnorodności opinii i 
przekonań na platformach cyfrowych, ale 
uważa, że wolność wypowiedzi nie 
uzasadnia publikowania wszystkich treści 
oraz że należy podjąć środki w celu 
zapewnienia równowagi między wolnością 
wypowiedzi a prawami innych 
użytkowników; uważa, że nowe przepisy 
powinny zachęcać do zgłaszania nadużyć 
przez innych użytkowników;

Or. fr
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Poprawka 187
Caterina Chinnici

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, jak ważne jest, aby akt 
prawny o usługach cyfrowych okazał się 
solidnym rozwiązaniem prawnym, 
skutecznym z punktu widzenia ochrony 
dzieci w środowisku internetowym, przy 
jednoczesnym zapewnieniu pełnej 
koordynacji i unikaniu dublowania 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych oraz dyrektywy o audiowizualnych 
usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 188
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, by platformy oferujące 
hosting treści publikowały wszystkie 
sponsorowane reklamy, które są widoczne 
dla ich użytkowników;

15. sugeruje, by platformy oferujące 
hosting treści zawsze publikowały 
wszystkie informacje o sponsoringu i 
reklamy w sposób jasno widoczny dla ich 
użytkowników, ze wskazaniem, kto za nie 
zapłacił oraz, w stosownych przypadkach, 
w czyim imieniu są zamieszczane;

Or. en

Poprawka 189
Marion Walsmann
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Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. sugeruje, by platformy oferujące 
hosting treści publikowały wszystkie 
sponsorowane reklamy, które są widoczne 
dla ich użytkowników;

15. domaga się, by platformy oferujące 
hosting treści zapewniały, aby każda 
sponsorowana reklama była jasno 
widoczna dla ich użytkowników;

Or. en

Poprawka 190
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. apeluje do Komisji, aby 
zobowiązała platformy oferujące hosting 
treści do weryfikacji tożsamości 
reklamodawców, z którymi pozostają w 
stosunkach biznesowych, tak aby 
przekazywane przez nich informacje były 
precyzyjne, zapewniając odpowiedzialność 
reklamodawców w przypadku 
promowania nielegalnych treści;

Or. en

Poprawka 191
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa Komisję, aby wymagała od 
platform oferujących hosting 
weryfikowania tożsamości 
reklamodawców i prawdziwości 
publikowanych przez nich informacji oraz 
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zapewniła stałe i staranne aktualizowanie 
tych informacji;

Or. it

Poprawka 192
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. sugeruje, że należy osiągnąć 
wspólne zrozumienie tego, co stanowi 
reklamę fałszywą lub wprowadzającą w 
błąd;

Or. en

Poprawka 193
Raffaele Stancanelli

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. wzywa Komisję, aby wymagała od 
platform oferujących hosting zamknięcia 
kont i rozwiązania wszystkich umów 
handlowych z reklamodawcami w 
przypadku stwierdzonej promocji 
nielegalnych treści, a także podjęcia 
wszelkich niezbędnych środków w celu 
uniknięcia ponownego opublikowania 
takich treści na tych platformach;

Or. it

Poprawka 194
Gunnar Beck
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Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża ubolewanie z powodu 
istniejącej asymetrii informacyjnej między 
platformami oferującymi hosting treści a 
organami publicznymi i wzywa do 
usprawnienia wymiany niezbędnych 
informacji;

skreśla się

Or. en

Poprawka 195
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża ubolewanie z powodu 
istniejącej asymetrii informacyjnej między 
platformami oferującymi hosting treści a 
organami publicznymi i wzywa do 
usprawnienia wymiany niezbędnych 
informacji;

16. wyraża ubolewanie z powodu 
istniejącej asymetrii informacyjnej między 
platformami oferującymi hosting treści a 
organami publicznymi i wzywa do 
usprawnienia obowiązkowej wymiany 
niezbędnych informacji;

Or. fr

Poprawka 196
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. wyraża ubolewanie z powodu 
istniejącej asymetrii informacyjnej między 
platformami oferującymi hosting treści a 
organami publicznymi i wzywa do 
usprawnienia wymiany niezbędnych 
informacji;

16. wzywa do usprawnienia wymiany 
niezbędnych informacji między 
dostawcami usług cyfrowych a organami 
publicznymi;
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Or. en

Poprawka 197
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. zaleca, aby akt prawny o usługach 
cyfrowych zobowiązał platformy o 
znaczącej pozycji rynkowej do 
udostępnienia interfejsu programowania 
aplikacji, przez który platformy stron 
trzecich i ich użytkownicy będą w stanie 
współpracować z głównymi funkcjami i 
użytkownikami platformy udostępniającej 
interfejs programowania aplikacji, w tym 
z usługami dostarczanymi przez strony 
trzecie, mającymi na celu poprawę i 
personalizację doświadczenia 
użytkownika platformy udostępniającej 
interfejs programowania aplikacji, 
zwłaszcza przez usługi, które 
personalizują ustawienia prywatności, a 
także preferencje dotyczące opiekowania 
się treścią;

Or. en

Poprawka 198
Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 16 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16a. wzywa państwa członkowskie do 
zagwarantowania, aby dostawcy usług 
internetowych spełniali wymogi 
przewidziane w art. 5 dyrektywy 
2000/31/WE o handlu elektronicznym;
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Or. es

Poprawka 199
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16b. zdecydowanie podkreśla, z drugiej 
strony, że platformy o znaczącej pozycji 
rynkowej udostępniające interfejs 
programowania aplikacji nie mogą 
udostępniać żadnych danych 
otrzymywanych z usług dostarczanych 
przez strony trzecie, zatrzymywać takich 
danych, dokonywać ich monetyzacji ani 
ich użytkować;

Or. en

Poprawka 200
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16c. podkreśla, że obowiązki dotyczące 
interoperacyjności opisane powyżej nie 
mogą ograniczać, hamować ani opóźniać 
zdolności platform oferujących hosting 
treści do naprawienia problemów z 
bezpieczeństwem, a potrzeba naprawienia 
problemów z bezpieczeństwem nie 
powinna prowadzić do zbędnego 
zawieszenia przepisów dotyczących 
interoperacyjności;

Or. en
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Poprawka 201
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16d. przypomina, że przepisy dotyczące 
interoperacyjności opisane powyżej muszą 
respektować wszystkie odpowiednie 
przepisy o ochronie danych; zaleca w 
związku z tym, aby akt prawny o usługach 
cyfrowych zobowiązał platformy do 
zapewnienia technicznej wykonalności 
przepisów dotyczących możliwości 
przenoszenia danych, ustanowionych w 
art. 20 ust. 2 ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych;

Or. en

Poprawka 202
Tiemo Wölken

Projekt rezolucji
Ustęp 16 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

16e. sugeruje, aby platformy oferujące 
hosting treści o znaczącej pozycji 
rynkowej, które udostępniają interfejs 
programowania aplikacji, publikowały 
dokumentację wszystkich interfejsów, 
które udostępniają, w celu umożliwienia 
interoperacyjności usług;

Or. en

Poprawka 203
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Śródtytuł 3
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Projekt rezolucji Poprawka

Przepisy w zakresie inteligentnych umów i 
łańcuchów bloków

Przepisy w zakresie warunków, 
inteligentnych umów i łańcuchów bloków

Or. en

Poprawka 204
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 17 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

17a. podkreśla, że rzetelność warunków 
narzucanych przez pośredników 
użytkownikom ich usług oraz ich 
zgodność z normami w zakresie praw 
podstawowych podlegają kontroli 
sądowej. Warunki w sposób 
nieodpowiedni naruszające prawa 
podstawowe użytkowników, takie jak 
prawo do prywatności i do wolności 
wyrażania opinii, nie są wiążące;

Or. en

Poprawka 205
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa Komisję do oceny rozwoju i 
wykorzystania technologii rozproszonego 
rejestru, w tym łańcuchów bloków, w 
szczególności tzw. inteligentnych umów, 
mianowicie kwestii legalności i 
egzekwowania inteligentnych umów w 
sytuacjach transgranicznych, oraz do 
przedstawienia wniosków dotyczących 

17. wzywa Komisję do oceny rozwoju i 
wykorzystania technologii rozproszonego 
rejestru, w tym łańcuchów bloków, w 
szczególności tzw. inteligentnych umów, 
mianowicie kwestii legalności i 
egzekwowania inteligentnych umów w 
sytuacjach transgranicznych, oraz, w razie 
konieczności, do zasugerowania 
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odpowiednich ram prawnych; wniosków dotyczących odpowiednich ram 
prawnych;

Or. en

Poprawka 206
Antonius Manders

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zdecydowanie zaleca, aby 
inteligentne umowy zawierały 
mechanizmy, które mogą wstrzymać ich 
wykonanie, w szczególności w celu 
uwzględnienia obaw słabszych stron i 
zapewnienia przestrzegania praw 
wierzycieli w przypadku niewypłacalności 
i restrukturyzacji;

18. zdecydowanie zaleca, aby 
inteligentne umowy zawierały mechanizmy 
umożliwiające konsumentom i 
przedsiębiorstwom wstrzymanie ich 
wykonania i powiązanych płatności oraz 
ich cofnięcie, w szczególności w celu 
uwzględnienia obaw słabszych stron, na 
wypadek oszustwa, i zapewnienia 
przestrzegania praw wierzycieli w 
przypadku niewypłacalności i 
restrukturyzacji;

Or. en

Poprawka 207
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. zdecydowanie zaleca, aby 
inteligentne umowy zawierały 
mechanizmy, które mogą wstrzymać ich 
wykonanie, w szczególności w celu 
uwzględnienia obaw słabszych stron i 
zapewnienia przestrzegania praw 
wierzycieli w przypadku niewypłacalności 
i restrukturyzacji;

18. uważa, że należy podjąć niezbędne 
kroki w celu zapewnienia równości stron 
w przypadku inteligentnych umów, w 
odniesieniu do których Komisja powinna 
przeanalizować procedury;

Or. en
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Poprawka 208
Daniel Buda

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. podkreśla, że technologie łańcucha 
bloków, w szczególności inteligentne 
umowy, muszą być wykorzystywane 
zgodnie z zasadami i wymogami 
przeciwdziałania praktykom 
monopolistycznym, zwłaszcza tymi, które 
zakazują karteli lub praktyk 
uzgodnionych;

Or. ro

Poprawka 209
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 18 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18a. wzywa Komisję do wprowadzenia 
wymogu, aby platformy oferujące hosting 
treści będące internetowymi platformami 
handlowymi zakazywały publikacji 
niemożliwym do zidentyfikowania 
wydawcom treści; muszą one być w stanie 
zidentyfikować osoby fizyczne lub prawne 
publikujące na ich platformie;

Or. fr

Poprawka 210
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 18 b (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

18b. wzywa Komisję, aby wymagała od 
platform oferujących hosting treści 
będących internetowymi platformami 
handlowymi zamykania kont 
użytkowników, którzy wielokrotnie 
zamieszczali nielegalne treści, oraz 
podjęcia niezbędnych środków w celu 
zapewnienia, by takie nielegalne treści nie 
pojawiły się ponownie na platformie;

Or. fr

Poprawka 211
Emmanuel Maurel

Projekt rezolucji
Ustęp 18 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

18c. wzywa Komisję do zakazania 
dostępu do rynku europejskiego 
platformom oferującym hosting treści 
będącymi internetowymi platformami 
handlowymi, które:
– nie są w stanie zidentyfikować swoich 
użytkowników;
– nie podejmują wszelkich niezbędnych 
środków w celu usunięcia treści 
niezgodnych z prawem;
– nie zamykają kont użytkowników, którzy 
wielokrotnie zamieszczali nielegalne 
treści;

Or. fr

Poprawka 212
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Śródtytuł 5
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Projekt rezolucji Poprawka

Przepisy w zakresie prawa prywatnego 
międzynarodowego

skreśla się

Or. en

Poprawka 213
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że niepodlegające 
negocjacjom warunki nie powinny 
uniemożliwiać skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sądach Unii 
ani pozbawiać obywateli lub 
przedsiębiorstw Unii praw dostępu do 
danych oraz że status praw dostępu do 
danych na mocy prawa prywatnego 
międzynarodowego jest niepewny i tracą 
na tym obywatele i przedsiębiorstwa Unii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 214
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że niepodlegające 
negocjacjom warunki nie powinny 
uniemożliwiać skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sądach Unii 
ani pozbawiać obywateli lub 
przedsiębiorstw Unii praw dostępu do 
danych oraz że status praw dostępu do 
danych na mocy prawa prywatnego 

19. uważa, że niepodlegające 
negocjacjom warunki nie powinny 
uniemożliwiać skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sądach Unii 
ani pozbawiać praw obywateli lub 
przedsiębiorstw Unii; apeluje do Komisji o 
ocenę, czy ochrona praw dostępu do 
danych osobowych i nieosobowych w 
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międzynarodowego jest niepewny i tracą 
na tym obywatele i przedsiębiorstwa Unii;

odniesieniu do ochrony na mocy prawa 
prywatnego międzynarodowego jest 
niepewna i tracą na tym obywatele i 
przedsiębiorstwa Unii;

Or. en

Poprawka 215
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. uważa, że niepodlegające 
negocjacjom warunki nie powinny 
uniemożliwiać skutecznego dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości w sądach Unii 
ani pozbawiać obywateli lub 
przedsiębiorstw Unii praw dostępu do 
danych oraz że status praw dostępu do 
danych na mocy prawa prywatnego 
międzynarodowego jest niepewny i tracą 
na tym obywatele i przedsiębiorstwa Unii;

19. uważa, że standardowe warunki 
umowne nie powinny uniemożliwiać 
skutecznego dostępu do wymiaru 
sprawiedliwości w sądach Unii ani 
pozbawiać obywateli lub przedsiębiorstw 
Unii praw dostępu do danych oraz że status 
praw dostępu do danych na mocy prawa 
prywatnego międzynarodowego jest 
niepewny i tracą na tym obywatele i 
przedsiębiorstwa Unii;

Or. en

Poprawka 216
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie zapewnienia, 
aby korzystanie z usług cyfrowych w Unii 
w pełni podlegało prawu Unii i jurysdykcji 
sądów Unii;

skreśla się

Or. en
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Poprawka 217
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. podkreśla znaczenie zapewnienia, 
aby korzystanie z usług cyfrowych w Unii 
w pełni podlegało prawu Unii i jurysdykcji 
sądów Unii;

skreśla się

Or. en

Poprawka 218
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza ponadto, że rozwiązania 
ustawodawcze dotyczące tych kwestii 
należy znaleźć na szczeblu Unii, jeżeli 
działania na szczeblu międzynarodowym 
wydają się niewykonalne lub jeżeli istnieje 
ryzyko, że wykonanie tych działań zajmie 
zbyt dużo czasu;

skreśla się

Or. en

Poprawka 219
József Szájer, Jiří Pospíšil

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. stwierdza ponadto, że rozwiązania 
ustawodawcze dotyczące tych kwestii 
należy znaleźć na szczeblu Unii, jeżeli 
działania na szczeblu międzynarodowym 

skreśla się
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wydają się niewykonalne lub jeżeli istnieje 
ryzyko, że wykonanie tych działań zajmie 
zbyt dużo czasu;

Or. en

Poprawka 220
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21a. podkreśla, że od dostawców usług 
nie wymaga się usuwania ani blokowania 
dostępu do danych, które są legalne w ich 
kraju pochodzenia;

Or. en

Poprawka 221
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
 Śródtytuł 4 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Przeciwdziałanie nielegalnej działalności

Or. en

Poprawka 222
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21b. podkreśla, że w celu 
konstruktywnego uzupełnienia przepisów 
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dyrektywy o handlu elektronicznym oraz 
zapewnienia pewności prawa właściwe 
przepisy powinny w sposób wyczerpujący i 
wyraźny określać obowiązki dostawców 
usług elektronicznych zamiast nakładania 
ogólnego obowiązku staranności; 
podkreśla, że zasady prawne regulujące 
odpowiedzialność dostawców usług 
cyfrowych nie powinny być zależne od 
pewnych pojęć, takich jak „czynna” czy 
„bierna” rola dostawców;

Or. en

Poprawka 223
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21d. podkreśla, że odpowiedzialność za 
egzekwowanie prawa, decydowanie o 
legalności działalności prowadzonej w 
internecie i nakazywanie dostawcom 
usług hostingu treści, aby w najszybszym 
możliwym terminie usunęli treści lub 
zablokowali do nich dostęp, spoczywa na 
niezawisłych organach sądowych; do 
usunięcia treści zobowiązany jest tylko 
dostawca usług hostingu treści, który 
posiada faktyczną wiedzę o nielegalnych 
treściach i nie ma wątpliwości 
dotyczących ich nielegalnego charakteru;

Or. en

Poprawka 224
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 e (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

21e. podkreśla, że nielegalne treści 
powinny być usuwane tam, gdzie są 
przechowywane, oraz że od dostawców 
usług dostępu do internetu nie należy 
wymagać blokowania dostępu do treści;

Or. en

Poprawka 225
Patrick Breyer

Projekt rezolucji
Ustęp 21 f (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

21f. podkreśla, że w przypadku 
naruszenia prawa należy stosować 
proporcjonalne sankcje, do których nie 
zalicza się uniemożliwiania osobom 
fizycznym korzystania z usług cyfrowych;

Or. en

Poprawka 226
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa 
produktów sprzedawanych przez internet

Or. fr

Poprawka 227
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. podkreśla, że produkty zakupione 
na internetowych platformach 
handlowych powinny spełniać wszystkie 
odpowiednie unijne wymagania dotyczące 
bezpieczeństwa, ponieważ akt o usługach 
cyfrowych powinien umożliwić 
aktualizację zasad odpowiedzialności i 
bezpieczeństwa dotyczących platform, 
usług i produktów cyfrowych;

Or. fr

Poprawka 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 22 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22c. stanowczo opowiada się za 
zwiększeniem odpowiedzialności platform 
w przypadku nielegalnych i 
niebezpiecznych produktów, by w ten 
sposób wzmocnić jednolity rynek cyfrowy; 
przypomina, że w takich przypadkach 
odpowiedzialność platform powinna być 
adekwatna do jej celów z uwzględnieniem 
obowiązujących gwarancji 
konsumenckich, których należy cały czas 
przestrzegać, i ustanowienia równoległych 
środków dochodzenia roszczeń dla 
detalistów i konsumentów; uważa, że 
system będzie działać tylko wtedy, gdy 
organy ścigania będą dysponowały 
odpowiednimi uprawnieniami, 
narzędziami i zasobami, by egzekwować 
przepisy i skutecznie współpracować w 
sprawach o charakterze transnarodowym;

Or. fr
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Poprawka 229
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Projekt rezolucji
Ustęp 22 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22d. podkreśla, że w przypadku 
działalności handlowej prowadzonej na 
internetowych platformach handlowych 
samoregulacja okazała się 
niewystarczająca, i w związku z tym 
wzywa Komisję do wprowadzenia silnych 
gwarancji i obowiązków w zakresie 
bezpieczeństwa produktów i ochrony 
konsumentów w odniesieniu do 
działalności handlowej prowadzonej na 
internetowych platformach handlowych, 
którym to gwarancjom i obowiązkom 
towarzyszyć będzie dostosowany system 
odpowiedzialności wraz z odpowiednimi 
mechanizmami egzekwowania prawa;

Or. fr


