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Amendamentul 1
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul -1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1. subliniază faptul că reforma 
regimului actual al răspunderii pentru 
furnizorii de servicii digitale trebuie să fie 
proporțională, să nu dezavantajeze 
întreprinderile mici și mijlocii și să nu 
limiteze inovarea, accesul la informații și 
libertatea de exprimare;

Or. en

Amendamentul 2
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul -1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

-1a. subliniază faptul că actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să 
asigure condiții de concurență echitabile, 
oferind suficientă claritate juridică în 
ceea ce privește conceptele și definițiile 
incluse în legislație și aplicându-se 
tuturor actorilor relevanți care oferă 
servicii digitale în Uniune, indiferent dacă 
aceștia sunt stabiliți în interiorul sau în 
afara Uniunii;

Or. en

Amendamentul 3
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 1
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Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor, pe baza unei 
abordări diferențiate și bazate pe riscuri 
în ceea ce privește aplicarea algoritmilor, 
cu norme mai stricte pentru algoritmii 
care pot constitui amenințări la adresa 
drepturilor și libertăților fundamentale;

Or. en

Amendamentul 4
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea, 
drepturile copilului și libertatea de 
exprimare și de informare, consacrate în 
tratate și în Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene; invită, prin urmare, 
Comisia să introducă obligația de a garanta 
transparența, accesibilitatea și explicarea 
algoritmilor în termeni simpli pentru 
consumatori și posibilitatea unei 
intervenții umane, precum și alte măsuri, 
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asigura respectarea normelor; cum ar fi auditurile independente și testele 
specifice de rezistență pentru a acorda 
asistență și a asigura respectarea normelor;

Or. en

Amendamentul 5
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea, 
protecția drepturilor de proprietate 
intelectuală și libertatea de exprimare și de 
informare, consacrate în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; invită, prin urmare, Comisia să 
introducă obligația de a garanta 
transparența și explicabilitatea algoritmilor 
și posibilitatea unei intervenții umane, 
precum și alte măsuri, cum ar fi auditurile 
independente și testele specifice de 
rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

Or. fr

Amendamentul 6
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
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protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

viața privată, protecția datelor cu caracter 
personal, nediscriminarea și libertatea de 
exprimare și de informare, consacrate în 
tratate și în Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene; invită, prin urmare, 
Comisia să introducă obligația de a garanta 
transparența și explicabilitatea algoritmilor, 
sancțiunile pentru asigurarea respectării 
acestor obligații și posibilitatea unei 
intervenții umane, precum și alte măsuri, 
cum ar fi auditurile independente și testele 
specifice de rezistență pentru a acorda 
asistență și a asigura respectarea normelor;

Or. en

Amendamentul 7
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal și libertatea de exprimare 
și de informare, consacrate în tratate și în 
Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; invită, prin urmare, Comisia să 
introducă obligația de a garanta 
nediscriminarea, supravegherea, 
evaluarea, transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

Or. es

Amendamentul 8
Patrick Breyer
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în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 1

Proiectul de aviz Amendamentul

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene; invită, 
prin urmare, Comisia să introducă obligația 
de a garanta transparența și explicabilitatea 
algoritmilor și posibilitatea unei intervenții 
umane, precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte pe 
deplin drepturile fundamentale, în special 
viața privată și protecția datelor cu caracter 
personal, nediscriminarea și libertatea de 
exprimare și de informare, consacrate în 
tratate și în Carta drepturilor fundamentale 
a Uniunii Europene; invită, prin urmare, 
Comisia să introducă obligația de a garanta 
transparența și explicabilitatea algoritmilor 
și posibilitatea unei intervenții umane, 
precum și alte măsuri, cum ar fi auditurile 
independente și testele specifice de 
rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor;

Or. en

Amendamentul 9
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 1 – liniuța 1 (nouă)

Proiectul de aviz Amendamentul

- astfel de audituri independente ar 
trebui să aibă loc anual, în analogie cu 
sectorul financiar, pentru a examina în ce 
măsură politica în materie de date, 
algoritmii și verificările și bilanțurile 
aplicate sunt conforme cu criteriile 
specificate și sunt supravegheate de o 
autoritate de supraveghere independentă 
și suficientă;

Or. en
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Amendamentul 10
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 1 – paragraful 1 (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

ia act de faptul că platformele folosesc 
algoritmi decizionali automați pentru 
diseminarea și ordonarea conținutului 
afișat utilizatorilor, inclusiv pentru a le 
organiza fluxul personal; subliniază că 
acești algoritmi, modul în care 
funcționează și modul în care ordonează 
materialul afișat reprezintă o cutie neagră 
pentru utilizatori, care le răpește acestora 
libertatea de alegere și posibilitatea de a 
avea control, permite crearea de camere 
de ecou și generează neîncredere în 
serviciile digitale; solicită Comisiei ca, în 
propunerea sa referitoare la actul 
legislativ privind serviciile digitale, să 
prevadă obligația serviciilor digitale de a 
oferi conținutul în mod implicit în ordine 
cronologică și de a spori controlul 
utilizatorilor pentru a influența conținutul 
pe care aceștia îl văd în mod implicit;

Or. en

Amendamentul 11
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că conținutul ilegal 
online ar trebui tratat la fel precum 
conținutul ilegal offline, cu respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale; arată 
că conținutul ilegal online nu numai că 
subminează încrederea cetățenilor în 
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mediul digital, ci poate avea și consecințe 
grave și de durată pentru securitatea 
internă și pentru drepturile fundamentale, 
în special ale copiilor; subliniază faptul 
că depistarea rapidă și consecventă și 
eliminarea sau blocarea conținutului 
ilegal online constituie în continuare o 
provocare urgentă, întrucât abordările 
naționale în ceea ce privește eliminarea 
sau blocarea conținutului ilegal online nu 
sunt armonizate suficient; recunoaște că 
trebuie făcută o diferențiere între 
diferitele tipuri de conținut ilegal online, 
întrucât unele conținuturi, în special 
materialele privind exploatarea sexuală a 
copiilor, sunt în mod evident ilegale, în 
timp ce natura altor tipuri de conținut 
poate depinde de legislația națională 
aplicabilă sau poate fi stabilită doar prin 
contextualizare;

Or. en

Amendamentul 12
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. constată că transparența unui 
algoritm folosit pentru produse și servicii 
digitale reprezintă o caracteristică 
semnificativă; la solicitarea autorităților 
competente, furnizorii de servicii digitale 
ar trebui să aibă obligația de a-și pune la 
dispoziție algoritmii proprietari, de a 
explica scopul vizat și de a compara acest 
scop cu rezultatul efectiv; furnizorii de 
servicii digitale ar trebui să își modifice și 
să își adapteze imediat algoritmii atunci 
când rezultatul dorit este considerat ilegal 
sau neetic; ar trebui încurajate 
bibliotecile de algoritmi cu sursă deschisă, 
ca instrument de creștere a transparenței 
și de accelerare a adoptării tehnologiei și 
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a calității arhitecturii;

Or. en

Amendamentul 13
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 1 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că mecanismul de 
notificare și de acțiune ar trebui să 
clasifice diferitele tipuri de furnizori, 
sectoare și conținuturi ilegale; în cazul 
acestora din urmă, ar trebui pus accentul 
în mod special pe materialele privind 
exploatarea sexuală a copiilor, care au în 
mod evident un caracter ilegal;

Or. en

Amendamentul 14
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că folosirea 
exclusivă a măsurilor de notificare și de 
retragere și a acțiunilor voluntare din 
partea intermediarilor online nu este 
suficientă pentru a aborda într-o manieră 
eficace conținutul ilegal online; consideră 
că ar trebui extinse considerabil atât 
responsabilitatea intermediarilor online 
de a elimina conținuturile evident ilegale 
de pe platformele lor, cât și infrastructura 
pusă la dispoziție de aceștia, ținând cont 
de sfera lor de acțiune și de capacitățile 
lor operaționale; subliniază importanța 
completării acestei responsabilități prin 
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măsuri corective eficace, care trebuie 
puse la dispoziția furnizorilor de conținut 
ale căror conținuturi au fost eliminate; 
subliniază, în acest sens, faptul că este 
nevoie de un temei juridic explicit pentru 
măsurile proactive de detectare și 
eliminare sau blocare a conținutului 
ilegal cunoscut, pe lângă norme clare 
privind obligația de diligență de a asigura 
conformitatea cu cerințele 
Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD)1c;
_________________
1c Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Amendamentul 15
Eva Kaili, Klára Dobrev, Marina Kaljurand

Proiect de aviz
Punctul 1 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1b. subliniază faptul că, în cazul 
refuzării accesului la un produs sau 
serviciu digital, consumatorii ar trebui să 
poată întotdeauna să solicite motivarea 
deciziei și a procesului decizional; 
constată, de asemenea, că consumatorii ar 
trebui să fie întotdeauna informați explicit 
dacă interacționează cu un om sau cu un 
echipament; evidențiază faptul că 
responsabilitatea finală ar trebui să 
revină întotdeauna omului; solicită 
Comisiei să stabilească rolul semnificativ 
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al operatorilor umani în execuția concretă 
a unei decizii luate de un sistem de 
inteligență artificială (IA);

Or. en

Amendamentul 16
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 1 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1c. evidențiază faptul că conținutul 
ilegal online poate fi multiplicat cu 
ușurință, iar impactul negativ al acestuia 
se poate amplifica într-o perioadă foarte 
scurtă; reamintește că numai Facebook a 
blocat 1,2 milioane de copii ale 
videoclipului cu atacurile de la 
Christchurch din martie 2019 la 
momentul încărcării și a eliminat alte 
300 000 de copii în următoarele 24 de ore 
după atac, ceea ce nu ar fi fost posibil 
dacă fiecare decizie de eliminare sau de 
blocare ar fi fost supusă verificării 
umane; consideră, prin urmare, că 
intermediarilor online ar trebui să li se 
permită în mod explicit să apeleze la 
instrumente automatizate pentru a detecta 
și a elimina sau a bloca accesul la 
conținuturi a căror ilegalitate a fost 
stabilită de o instanță sau al căror 
caracter ilegal poate fi determinat cu 
ușurință fără contextualizare; cu toate 
acestea, subliniază faptul că nu ar trebui 
să existe o obligație generală de 
monitorizare;

Or. en

Amendamentul 17
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos
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Proiect de aviz
Punctul 1 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1d. reiterează, totodată, faptul că 
cooperarea între intermediarii online și 
autoritățile naționale competente ar trebui 
îmbunătățită, pentru a asigura blocarea 
sau eliminarea rapidă a conținutului 
semnalat de autoritățile competente și 
investigarea cu succes și urmărirea 
penală a furnizorilor de conținut ilegal; 
subliniază faptul că este important să fie 
armonizate normele și procedurile din 
Uniune în ceea ce privește eliminarea sau 
blocarea de conținuturi ca urmare a unor 
notificări din partea autorităților de 
aplicare a legii, inclusiv să se stabilească 
termene adecvate pentru răspunsurile la 
solicitările legitime de eliminare și 
sancțiuni atunci când, în mod sistematic, 
aceste solicitări nu primesc răspuns;

Or. en

Amendamentul 18
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos

Proiect de aviz
Punctul 1 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

1e. subliniază necesitatea de a asigura 
faptul că deciziile de eliminare sau de 
blocare sunt corecte, justificate și respectă 
drepturile fundamentale; reiterează faptul 
că furnizorii de conținut ar trebui să aibă 
acces la căi de atac, pentru a se respecta 
dreptul la o cale de atac eficientă; 
evidențiază, în acest sens, faptul că 
intermediarilor online ar trebui să li se 
impună obligații de transparență în ceea 
ce privește criteriile aplicate pentru a 
stabili eliminările sau blocările și 
tehnologia folosită pentru a garanta 
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aplicarea mecanismelor necesare de 
protecție și pentru a evita discriminarea și 
eliminările sau blocările inutile; 
consideră, totodată, că este nevoie de mai 
multă transparență, atât din partea 
platformelor online, cât și din partea 
autorităților de aplicare a legii, în ceea ce 
privește tipurile de conținut eliminat și 
motivele eliminării;

Or. en

Amendamentul 19
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, și libertatea de exprimare;

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă și orientată către viitor, care să 
protejeze viața privată, să prevadă o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital și să 
abordeze într-o manieră eficace 
conținutul ilegal; subliniază, în acest sens, 
că toți furnizorii de servicii digitale trebuie 
să respecte pe deplin legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor, și anume 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD)1 și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice)2, în prezent în 
curs de revizuire, precum și alte acte 
legislative ale Uniunii care prevăd 
obligații pentru aceștia cu scopul de a 
echilibra dreptul utilizatorilor la libertatea 
de exprimare cu dreptul la libertate și 
securitate;

_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 

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

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

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 20
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, și libertatea de exprimare;

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire; subliniază că actul legislativ 
privind serviciile digitale trebuie să 
respecte cadrul general al drepturilor 
fundamentale europene ale utilizatorilor 
și consumatorilor, precum 
nediscriminarea, justiția și libertatea de 



PE652.452v01-00 16/59 AM\1205894RO.docx

RO

exprimare;

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

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

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Or. es

Amendamentul 21
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, și libertatea de exprimare;

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta securitatea cetățenilor în mediul 
digital, esențială pentru respectarea 
principiului liberei circulații a serviciilor 
digitale; subliniază, prin urmare, în acest 
sens, că toate serviciile digitale trebuie să 
respecte pe deplin legislația Uniunii în 
materie de protecție a datelor, și anume 
Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
(RGPD)1 și Directiva 2002/58/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice)2, în prezent în 
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curs de revizuire, și libertatea de 
exprimare;

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

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

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Or. fr

Amendamentul 22
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită un cadru 
legislativ solid și orientat către viitor 
pentru a proteja datele cu caracter 
personal și viața privată; subliniază, prin 
urmare, în acest sens, că toate serviciile 
digitale trebuie să respecte pe deplin 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor, și anume Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, libertatea de exprimare și 
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revizuire, și libertatea de exprimare; principiul nediscriminării;
_________________ _________________
1 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și 
privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

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

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 23
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și o 
obligație rezonabilă de diligență pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită o legislație 
solidă pentru a proteja viața privată și 
datele cu caracter personal pentru a 
garanta demnitatea în mediul digital; 
subliniază, prin urmare, în acest sens, că 
toate serviciile digitale trebuie să respecte 
pe deplin legislația Uniunii în materie de 
protecție a datelor, și anume Regulamentul 
(UE) 2016/679 al Parlamentului European 
și al Consiliului (RGPD)1 și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
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electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, și libertatea de exprimare;

electronice)2, în prezent în curs de 
revizuire, și libertatea de exprimare;

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

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

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

2 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 2002 
privind prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 24
Fabienne Keller

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că este esențial să se 
asigure o mai bună protecție a cetățenilor 
și a consumatorilor împotriva diseminării 
unor conținuturi ilegale sau dăunătoare, 
care aduc atingere drepturilor 
fundamentale ale persoanelor și 
democrației; consideră că este necesar să 
se extindă răspunderea platformelor 
online, prin punerea în aplicare a unui 
cadru comun, pentru a identifica și pentru 
a elimina în mod eficient conținutul 
ilegal; consideră în special că, pentru ca 
platformele să pună în aplicare măsuri 
proactive și eficace, un cadru armonizat 
la nivelul Uniunii ar trebui să aibă la 
bază obligațiile de diligență, pe lângă 
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obligațiile în materie de transparență și de 
informare; consideră că este important ca 
procedurile de „notificare și acțiune” 
pentru identificarea conținuturilor noi să 
fie însoțite de obligații de monitorizare a 
conținuturilor care au fost declarate deja 
ilegale și care au fost eliminate, pentru a 
se evita reapariția lor online;

Or. fr

Amendamentul 25
Eva Kaili, Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. evidențiază faptul că politicile 
privind piața unică digitală trebuie să 
identifice standarde generale privind 
infrastructura digitală acceptabilă în 
proiectarea „stivei tehnologice” de servicii 
digitale sau de produse 
digitale/inteligente; solicită Comisiei să 
definească și să aplice standarde care 
garantează că elementele hardware, 
software, codurile, sistemele de 
conectivitate și arhitectura de 
stocare/gestionare a datelor sunt 
configurate în mod implicit astfel încât să 
protejeze viața privată a consumatorului, 
că datele consumatorului sunt folosite 
exclusiv în cadrul nodurilor dispozitivelor 
de conectare care îmbunătățesc 
experiența clientului și că nu sunt 
transferate terților în alte scopuri 
comerciale fără aprobare explicită din 
partea consumatorului;

Or. en

Amendamentul 26
Patrick Breyer
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în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. constată că, întrucât activitățile 
online ale persoanelor permit o analizare 
aprofundată a personalității lor și fac 
posibilă manipularea lor, colectarea 
generală și nediferențiată a datelor cu 
caracter personal referitoare la fiecare 
utilizare a unui serviciu digital aduce 
atingere în mod disproporționat dreptului 
la viața privată; confirmă că utilizatorii 
au dreptul să nu fie supuși unei urmăriri 
generale atunci când folosesc servicii 
digitale; subliniază faptul că, în spiritul 
jurisprudenței privind metadatele din 
sectorul comunicațiilor, autoritățile 
publice primesc acces la datele de abonat 
și la metadatele unui utilizator doar 
pentru a-i investiga pe suspecții de 
infracțiuni grave, cu autorizație judiciară 
prealabilă;

Or. en

Amendamentul 27
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. solicită Comisiei să asigure un 
cadru bine definit de notificare și acțiune, 
pe care platformele de găzduire a 
conținutului să îl poată folosi pentru 
combaterea conținutului ilegal; subliniază 
faptul că un astfel de cadru trebuie să 
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garanteze drepturile fundamentale ale 
utilizatorilor prin accesul la căi de atac și 
prin dreptul la compensații;

Or. en

Amendamentul 28
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază importanța unor 
obligații clare în ceea ce privește 
moderarea conținuturilor; subliniază, din 
acest motiv, principiul conform căruia 
„ceea ce este ilegal offline este ilegal și 
online” și interzicerea monitorizării 
generale; solicită Comisiei să permită 
prevalența acestor principii în propunerea 
de act legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 29
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 2 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. își exprimă convingerea că 
furnizorii de servicii digitale nu trebuie să 
păstreze date în vederea asigurării 
respectării legii, cu excepția cazului în 
care o autoritate publică competentă, 
responsabilă din punct de vedere 
democratic, solicită în mod direct 
reținerea datelor unui anumit utilizator, 
în conformitate cu dreptul Uniunii.

Or. en
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Amendamentul 30
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. constată că serviciile digitale 
folosesc algoritmi avansați, care 
analizează sau previzionează aspecte 
legate de preferințele personale, interesele 
sau comportamentul utilizatorului, în 
vederea creării de profiluri; evidențiază 
faptul că calitatea rezultatelor 
algoritmilor decizionali automați depinde 
de calitatea datelor utilizate și de 
parametrii prestabiliți aleși; subliniază 
faptul că utilizarea algoritmilor 
decizionali automați necesită un cadru 
legislativ puternic, care să protejeze viața 
privată și datele cu caracter personal, și 
că acesta, împreună cu o obligație de 
diligență privind supravegherea utilizării 
legitime a algoritmilor, care nu se aplică 
moderării conținutului, asigură 
conformitatea deplină; prin urmare, 
solicită Comisiei să stabilească un regim 
privind obligația de diligență, care să aibă 
la bază Directiva privind comerțul 
electronic1a, prin orientări sectoriale 
detaliate, în vederea utilizării algoritmilor 
decizionali automați în conformitate cu 
drepturile fundamentale la protecția 
datelor cu caracter personal și a vieții 
private, prevăzute în Regulamentul 
general privind protecția datelor2a;
_________________
1a Considerentul 48 din Directiva 
2000/31/CE privind comerțul electronic.
2a Considerentul 71 și articolul 22 din 
Regulamentul general privind protecția 
datelor.

Or. en
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Amendamentul 31
Eva Kaili, Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. consideră că UE ar trebui să își 
dezvolte propria capacitate adecvată 
pentru servicii de cloud și să faciliteze 
dezvoltarea unui sistem descentralizat și 
interoperabil de guvernanță a datelor, 
care să permită utilizarea eficientă a 
infrastructurilor locale, inclusiv a tehnicii 
de calcul la margine și a tehnicilor de 
calcul de tipul „fog computing” și „mist 
computing”; solicită Comisiei să permită 
dezvoltarea acestor infrastructuri locale 
de date pentru a sprijini expansiunea 
produselor de consum din cadrul 
internetului obiectelor, a produselor 
industriale din cadrul internetului 
obiectelor și a aplicațiilor din cadrul 
inițiativei „Orașe inteligente”;

Or. en

Amendamentul 32
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. subliniază că, pentru a depăși 
efectul de dependență de rețelele 
centralizate și pentru a asigura 
concurența și posibilitățile de alegere ale 



AM\1205894RO.docx 25/59 PE652.452v01-00

RO

consumatorilor, utilizatorii serviciilor de 
platforme de comunicare socială și de 
mesagerie dominante ar trebui să aibă 
dreptul de a interacționa între platforme 
prin intermediul unor interfețe deschise 
(interconectivitate); evidențiază faptul că 
acești utilizatori ar trebui să poată 
interacționa cu utilizatorii de servicii 
alternative și că utilizatorii de servicii 
alternative ar trebui să poată interacționa 
cu ei;

Or. en

Amendamentul 33
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reamintește că instrumentele 
automate disponibile în prezent nu pot 
detecta importanța contextului pentru 
anumite elemente de conținut; consideră, 
prin urmare, că actul legislativ privind 
serviciile digitale nu ar trebui să prevadă 
nicio obligație privind utilizarea 
instrumentelor automatizate în moderarea 
conținutului; consideră că orice măsuri 
automate cu caracter voluntar instituite 
de platformele de găzduire a conținutului 
ar trebui să facă obiectul supravegherii 
umane, iar proiectarea și funcționarea lor 
ar trebui să fie complet transparente;

Or. en

Amendamentul 34
Fabienne Keller

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

2b. consideră că, având în vedere 
fragmentarea din ce în ce mai accentuată 
a legislațiilor naționale privind 
combaterea conținuturilor ilegale sau 
dăunătoare, este necesar să se consolideze 
cooperarea dintre statele membre, în 
special cu sprijinul Comisiei și al 
agențiilor Uniunii Europene; subliniază 
importanța unui astfel de dialog, în 
special cu privire la diferențele existente 
între statele membre în materie de 
evaluare a caracterului legal sau ilegal al 
conținuturilor și a eventualului impact al 
acestora;

Or. fr

Amendamentul 35
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. solicită ca serviciile digitale să fie 
accesibile în cea mai mare măsură 
posibilă, fără să fie necesar ca utilizatorii 
să își dezvăluie identitatea;

Or. en

Amendamentul 36
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 2 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. reiterează faptul că furnizorii de 
servicii digitale trebuie să respecte și să 
faciliteze dreptul utilizatorilor lor la 
portabilitatea datelor, astfel cum este 
prevăzut în dreptul Uniunii;
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Or. en

Amendamentul 37
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. subliniază că, pentru a proteja 
libertatea de exprimare și de informare, 
este esențială menținerea regimului de 
răspundere limitată și a interdicției 
privind obligațiile generale de 
monitorizare pentru intermediari; observă 
că instrumentele automatizate nu pot să 
diferențieze conținutul ilegal de 
conținutul legal într-un anumit context; 
subliniază că revizuirea rapoartelor 
automate de către furnizorii de servicii 
sau de către personalul ori contractanții 
acestora nu rezolvă această problemă, 
deoarece personalul privat nu dispune de 
independența, calificarea și răspunderea 
autorităților publice; evidențiază, prin 
urmare, că actul legislativ privind 
serviciile digitale trebuie să interzică 
explicit orice obligație a furnizorilor de 
servicii de găzduire sau a altor 
intermediari tehnici de a utiliza 
instrumente automatizate pentru 
moderarea conținutului; procedurile de 
moderare a conținutului utilizate de 
furnizori nu ar trebui să conducă la 
măsuri de control ex ante bazate pe 
instrumente automatizate sau pe filtrarea 
conținutului la încărcare; solicită 
adoptarea de norme privind mecanismele 
transparente de notificare și de acțiune, 
care să asigure măsuri de protecție 
adecvate și posibilitatea de a recurge la 
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căi de atac eficiente împotriva deciziilor 
de eliminare a conținuturilor online 
legale; subliniază că responsabilitatea de 
a stabili în ce măsură conținutul online 
este legal sau nu ar trebui să revină, în 
ultimă instanță, autorităților publice 
independente;

Or. en

Amendamentul 38
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. evidențiază faptul că încă există 
diferențe între lumea online și cea offline, 
de exemplu în ceea ce privește caracterul 
anonim, absența unei entități de 
guvernare, din punctul de vedere al 
balanțelor de putere și al capacităților 
tehnice; prin urmare, solicită Comisiei ca, 
în propunerea sa de act legislativ privind 
serviciile digitale, să permită prevalența 
principiului conform căruia „ceea ce este 
ilegal offline este ilegal și online” și a 
principiului demnității umane și să 
introducă în acest act conceptul de 
demnitate în mediul digital, care se 
bazează pe aceste principii și reprezintă 
drepturile fundamentale ale persoanelor;

Or. en

Amendamentul 39
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 2 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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2c. consideră că orice măsură privind 
moderarea conținutului prevăzută în actul 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui să vizeze conținutul ilegal numai 
astfel cum este definit în jurisdicțiile 
naționale și nu ar trebui să includă 
termeni nedefiniți și vagi din punct de 
vedere juridic, precum cel de „conținut 
dăunător”, întrucât vizarea unor astfel de 
conținuturi ar pune grav în pericol 
drepturile fundamentale și libertatea de 
exprimare;

Or. en

Amendamentul 40
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. evidențiază necesitatea de a 
reglementa organizarea conținuturilor 
acordând utilizatorilor un control sporit 
asupra modului în care sunt ordonate 
conținuturile ce le sunt prezentate, 
inclusiv opțiuni privind o ordonare în 
afara obiceiurilor lor uzuale de consum 
de conținut și posibilitatea de a renunța 
complet la orice organizare a 
conținuturilor; își exprimă convingerea 
că astfel de sisteme de recomandare ar 
trebui proiectate și puse în aplicare într-o 
manieră transparentă;

Or. en

Amendamentul 41
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
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Proiect de aviz
Punctul 2 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2d. evidențiază faptul că nu ar trebui 
impuse mecanisme de notificare și de 
retragere definitivă, întrucât acestea se 
bazează pe algoritmi care nu pot evalua 
caracterul legal al conținutului;

Or. en

Amendamentul 42
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 2 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2e. evidențiază faptul că, pentru a 
folosi într-o manieră constructivă 
normele din Directiva privind comerțul 
electronic și pentru a asigura securitatea 
juridică, legislația aplicabilă trebuie să 
precizeze în mod exhaustiv și explicit 
obligațiile furnizorilor de servicii digitale, 
nu să impună o obligație generală de 
diligență; evidențiază faptul că regimul 
juridic al răspunderii furnizorilor digitali 
nu ar trebui să depindă de noțiuni incerte 
precum rolul „activ” sau „pasiv” al 
furnizorilor;

Or. en

Amendamentul 43
Marina Kaljurand, Eva Kaili

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

2e. consideră că platformele de 
găzduire a conținutului ar trebui să aibă 
obligația de a raporta autorităților 
competente de aplicare a legii orice 
conținut ilegal care constituie o 
infracțiune gravă, atunci când iau 
cunoștință de acesta;

Or. en

Amendamentul 44
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 2 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

2f. subliniază că responsabilitatea de 
a asigura aplicarea legii, de a decide 
asupra legalității activităților online și de 
a ordona furnizorilor de servicii de 
găzduire să elimine sau să blocheze 
accesul la conținut cât mai curând posibil 
trebuie să revină unor autorități judiciare 
independente; doar un furnizor de servicii 
de găzduire care are efectiv cunoștință 
despre un conținut ilegal și despre 
caracterul ilegal al acestuia trebuie să fie 
supus unor obligații de eliminare a 
conținutului;

Or. en

Amendamentul 45
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemele 
naționale de autentificare în vederea 
creării unui sistem de autentificare unic la 
nivelul Uniunii, pentru a asigura protecția 
datelor cu caracter personal și verificarea 
vârstei, în special pentru copii;

3. recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemul 
național de autentificare electronică în 
vederea creării unui sistem de identificare 
electronică unic pentru cetățenii UE, care 
să asigure protecția datelor cu caracter 
personal și verificarea vârstei, în special 
pentru copii și care să sporească 
accesibilitatea serviciilor publice pentru 
toți cetățenii; consideră că un astfel de 
sistem ar trebui să fie securizat și să 
prelucreze doar datele necesare pentru 
identificarea utilizatorului;

Or. en

Amendamentul 46
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemele 
naționale de autentificare în vederea creării 
unui sistem de autentificare unic la nivelul 
Uniunii, pentru a asigura protecția datelor 
cu caracter personal și verificarea vârstei, 
în special pentru copii;

3. se declară împotriva oricărui 
sistem general de autentificare pe 
internet; recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemele 
naționale de autentificare în vederea creării 
unui sistem de autentificare unic la nivelul 
Uniunii, pentru a asigura protecția datelor 
cu caracter personal și verificarea vârstei, 
în special pentru copii, pentru serviciile 
digitale, care să impună identificarea 
personală sau verificarea vârstei;

Or. en

Amendamentul 47
Paul Tang
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Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemele 
naționale de autentificare în vederea 
creării unui sistem de autentificare unic 
la nivelul Uniunii, pentru a asigura 
protecția datelor cu caracter personal și 
verificarea vârstei, în special pentru copii;

3. recomandă Comisiei să creeze un 
sistem de verificare pentru utilizatorii de 
servicii digitale, pentru a asigura protecția 
datelor cu caracter personal și verificarea 
vârstei, în special pentru minori, care să 
nu fie folosit pentru a urmări 
comportamentul utilizatorilor pe alte site-
uri sau în scopuri comerciale;

Or. en

Amendamentul 48
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3

Proiectul de aviz Amendamentul

3. recomandă Comisiei să depună 
eforturi pentru a armoniza sistemele 
naționale de autentificare în vederea 
creării unui sistem de autentificare unic 
la nivelul Uniunii, pentru a asigura 
protecția datelor cu caracter personal și 
verificarea vârstei, în special pentru copii;

3. solicită Comisiei să reflecteze 
asupra necesității și asupra posibilităților 
tehnice de a pune în aplicare sisteme de 
verificare a vârstei; evidențiază faptul că 
astfel de sisteme trebuie să fie 
transparente, sigure și anonimizate, 
pentru a preveni utilizarea 
necorespunzătoare a datelor și urmărirea 
utilizatorilor;

Or. en

Amendamentul 49
Marina Kaljurand, Eva Kaili

Proiect de aviz
Punctul 3 – paragraful 1 (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

subliniază că singurul mod prin care 
utilizatorii de servicii digitale pot fi 
identificați într-o manieră echivalentă 
comparativ cu serviciile offline este 
recunoașterea unei identificări digitale 
paneuropene; reamintește, în acest sens, 
că statele membre și instituțiile europene 
trebuie să garanteze securitatea 
identificării digitale europene;

Or. en

Amendamentul 50
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că, în conformitate cu 
principiul reducerii la minimum a datelor, 
prevăzut în Regulamentul general privind 
protecția datelor, actul legislativ privind 
serviciile digitale impune intermediarilor 
să permită utilizarea anonimă a serviciilor 
lor și plata pentru acestea, oricând acest 
lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, întrucât caracterul anonim 
previne în mod real divulgarea 
neautorizată, furtul de identitate și alte 
forme de utilizare abuzivă a datelor cu 
caracter personal colectate online; doar 
atunci când legislația existentă le impune 
întreprinderilor să își comunice 
identitatea, furnizorii de piețe majore ar 
putea fi obligați să le verifice identitatea, 
iar, în alte cazuri, dreptul de a utiliza 
serviciile digitale în mod anonim trebuie 
să fie respectat;
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Or. en

Amendamentul 51
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 3 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. constată că serviciile digitale 
colectează în mod inutil date cu caracter 
personal la momentul înregistrării pentru 
un serviciu, precum data și locul nașterii, 
numărul telefonului mobil și adresa 
poștală, deseori din cauza folosirii unui 
sistem care permite autentificarea unică; 
subliniază că RGPD descrie în mod clar 
principiul reducerii la minimum a datelor, 
limitând astfel datele colectate la cele care 
sunt strict necesare pentru scopul 
urmărit; solicită, prin urmare, Comisiei să 
creeze un sistem de autentificare unic la 
nivel european și să introducă obligația 
de a oferi întotdeauna și o opțiune de 
autentificare manuală;

Or. en

Amendamentul 52
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot și sunt utilizate pentru a 
identific și autentifica persoanele, ceea ce 
implică riscuri semnificative pentru dreptul 
la viața privată și la protecția datelor, și 

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot fi și sunt utilizate din ce în 
ce mai des pentru a identifica și autentifica 
persoanele, inclusiv într-o serie de 
domenii sensibile, precum sectorul bancar 
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poate permite frauda de identitate; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligația de a 
oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea 
datelor biometrice pentru funcționarea unui 
serviciu și obligația de a informa în mod 
clar clienții cu privire la riscurile utilizării 
datelor biometrice; subliniază că un 
serviciu digital nu poate fi refuzat în cazul 
în care persoana refuză să utilizeze datele 
biometrice;

și serviciile esențiale, precum asistența 
medicală, ceea ce implică riscuri 
semnificative pentru dreptul la viața privată 
și la protecția datelor și aduce atingere 
acestora, atunci când aceste acțiuni se 
desfășoară fără consimțământul 
persoanei vizate, și poate permite frauda de 
identitate atunci când nu sunt aplicate 
mecanisme solide de protecție; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligația de a 
oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea 
datelor biometrice pentru funcționarea unui 
serviciu și obligația de a informa în mod 
clar clienții cu privire la riscurile utilizării 
datelor biometrice; evidențiază 
numeroasele avantaje ale utilizării datelor 
biometrice, și anume nivelul superior de 
securitate comparativ cu caracteristicile 
alfanumerice de securitate sau cu 
codurile PIN; constată că, prin urmare, se 
pot folosi date biometrice pentru a oferi o 
gamă amplă de servicii la nivel digital, 
pentru care în prezent ar fi necesară 
prezența fizică a persoanei vizate; este de 
părere că, pe cât posibil, un serviciu digital 
nu poate fi refuzat în cazul în care persoana 
nu este de acord să utilizeze datele 
biometrice;

Or. en

Amendamentul 53
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot și sunt utilizate pentru a 
identific și autentifica persoanele, ceea ce 

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot fi și sunt utilizate pentru a 
identifica și autentifica persoanele, ceea ce 
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implică riscuri semnificative pentru dreptul 
la viața privată și la protecția datelor, și 
poate permite frauda de identitate; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligația de a 
oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea 
datelor biometrice pentru funcționarea unui 
serviciu și obligația de a informa în mod 
clar clienții cu privire la riscurile utilizării 
datelor biometrice; subliniază că un 
serviciu digital nu poate fi refuzat în cazul 
în care persoana refuză să utilizeze datele 
biometrice;

implică riscuri semnificative pentru dreptul 
la viața privată și la protecția datelor, și 
poate permite frauda de identitate; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligațiile 
serviciilor digitale de a stoca datele 
biometrice doar la nivel local, cu excepția 
cazului în care acestea sunt utilizate în 
mod explicit în scopuri de cercetare și 
dezvoltare pentru îmbunătățirea 
serviciului și de a oferi întotdeauna 
utilizatorilor de servicii digitale o 
alternativă pentru utilizarea datelor 
biometrice pentru funcționarea unui 
serviciu; subliniază că un serviciu digital 
nu poate fi refuzat în cazul în care persoana 
refuză să utilizeze datele biometrice;

Or. en

Amendamentul 54
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 4

Proiectul de aviz Amendamentul

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot și sunt utilizate pentru a 
identific și autentifica persoanele, ceea ce 
implică riscuri semnificative pentru dreptul 
la viața privată și la protecția datelor, și 
poate permite frauda de identitate; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligația de a 
oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea 
datelor biometrice pentru funcționarea unui 

4. subliniază că datele biometrice sunt 
considerate a fi o categorie specială de date 
cu caracter personal, cu reguli specifice de 
prelucrare; ia act de faptul că datele 
biometrice pot fi și sunt utilizate pentru a 
identifica și autentifica persoanele, ceea ce 
implică riscuri semnificative pentru dreptul 
la viața privată și la protecția datelor, și 
poate permite frauda de identitate; solicită 
Comisiei să includă în actul său legislativ 
privind serviciile digitale obligația de a 
oferi întotdeauna utilizatorilor de servicii 
digitale o alternativă pentru utilizarea 
datelor biometrice configurate în mod 
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serviciu și obligația de a informa în mod 
clar clienții cu privire la riscurile utilizării 
datelor biometrice; subliniază că un 
serviciu digital nu poate fi refuzat în cazul 
în care persoana refuză să utilizeze datele 
biometrice;

implicit pentru funcționarea unui serviciu 
și obligația de a informa în mod clar 
clienții cu privire la riscurile utilizării 
datelor biometrice; subliniază că un 
serviciu digital nu poate fi refuzat în cazul 
în care persoana refuză să utilizeze datele 
biometrice;

Or. en

Amendamentul 55
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. consideră că o autoritate centrală 
responsabilă pentru supravegherea, 
cooperarea și asigurarea aplicării actului 
legislativ privind serviciile digitale ar 
trebui aibă o secție specială dedicată 
conținutului ilegal, făcând distincția între 
diferitele elemente ale actului legislativ;

Or. en

Amendamentul 56
Roberta Metsola, Tomáš Zdechovský

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. remarcă valoarea adăugată în 
ceea ce privește calitatea vieții, pe care 
securitatea datelor biometrice o aduce 
persoanelor cu handicap, cărora le este 
greu să fie prezente fizic atunci când 
doresc să obțină servicii esențiale;

Or. en
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Amendamentul 57
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 4 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. în cazul publicității orientate, se 
declară în favoarea unui sistem cu clauză 
de participare, nu a unuia cu clauză de 
neparticipare;

Or. en

Amendamentul 58
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
invită, prin urmare, Comisia să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie, 
în special în cazul grupurilor vulnerabile, și 
să interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse.

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
invită, prin urmare, Comisia să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie, 
în special în cazul grupurilor vulnerabile, și 
să interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse; având în vedere potențialul de a 
perturba funcționarea proceselor 
democratice, solicită o abordare și mai 
strictă în ceea ce privește publicitatea 
orientată cu maximă precizie cu conținut 
electoral și politic și obligația clară de a 
informa consumatorii cu privire la 
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caracterul publicitar al conținutului și la 
entitatea finanțatoare.

Or. en

Amendamentul 59
Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special 
asupra minorilor și a altor grupuri 
vulnerabile, ea constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând semne 
de întrebate în ceea ce privește colectarea 
și utilizarea datelor pentru a determina 
destinatarii respectivei publicități cu scopul 
de a oferi produse sau servicii sau a stabili 
prețuri; invită, prin urmare, Comisia să 
limiteze publicitatea orientată cu maximă 
precizie, în special în cazul grupurilor 
vulnerabile, și să interzică utilizarea 
practicilor discriminatorii pentru a furniza 
servicii sau produse.

5. ia act de faptul că publicitatea 
comportamentală, inclusiv cea orientată 
cu maximă precizie, și evaluarea 
persoanelor pot aborda nevoi potențiale 
mai bine decât publicitatea contextuală, 
dar pot avea și impact negativ, în special 
asupra minorilor și a altor grupuri 
vulnerabile, constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând semne 
de întrebate în ceea ce privește colectarea 
și utilizarea datelor pentru a determina 
destinatarii respectivei publicități cu scopul 
de a oferi produse sau servicii, a stabili 
prețuri sau a influența procese și alegeri 
democratice; invită, prin urmare, Comisia 
să introducă cerințe specifice în ceea ce 
privește publicitatea comportamentală în 
vederea protejării drepturilor 
fundamentale, inclusiv să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie 
în cazul grupurilor vulnerabile, și să 
interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse. 

Or. en

Amendamentul 60
Roberta Metsola

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
invită, prin urmare, Comisia să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie, 
în special în cazul grupurilor vulnerabile, și 
să interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse.

5. ia act de mecanismele de protecție 
pe care le-au introdus furnizorii de 
servicii digitale și platformele online, din 
proprie inițiativă și ca urmare a mai 
multor schimburi de opinii cu 
Parlamentul și cu Comisia, pentru a evita 
impactul negativ potențial al publicității 
orientate cu maximă precizie și al evaluării 
persoanelor, în special asupra minorilor și a 
altor grupuri vulnerabile, ea constituind o 
imixtiune în viața privată a persoanelor, 
ridicând semne de întrebate în ceea ce 
privește colectarea și utilizarea datelor 
pentru a determina destinatarii respectivei 
publicități cu scopul de a oferi produse sau 
servicii sau a stabili prețuri; invită, prin 
urmare, Comisia să limiteze publicitatea 
orientată cu maximă precizie, în special în 
cazul grupurilor vulnerabile, și să interzică 
utilizarea practicilor discriminatorii pentru 
a furniza servicii sau produse.

Or. en

Amendamentul 61
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
invită, prin urmare, Comisia să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie, 

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor fără 
consimțământul acestora, în special 
asupra minorilor și a altor grupuri 
vulnerabile, ea constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând semne 
de întrebate în ceea ce privește colectarea 
și utilizarea datelor pentru a determina 
destinatarii respectivei publicități cu scopul 
de a oferi produse sau servicii sau a stabili 
prețuri; invită, prin urmare, Comisia să 
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în special în cazul grupurilor vulnerabile, și 
să interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse.

limiteze publicitatea orientată cu maximă 
precizie pentru care nu s-a acordat 
consimțământul, în special în cazul 
grupurilor vulnerabile, și să interzică 
utilizarea practicilor discriminatorii pentru 
a furniza servicii sau produse.

Or. en

Amendamentul 62
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 5

Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special 
asupra minorilor și a altor grupuri 
vulnerabile, ea constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând semne 
de întrebate în ceea ce privește colectarea 
și utilizarea datelor pentru a determina 
destinatarii respectivei publicități cu 
scopul de a oferi produse sau servicii sau a 
stabili prețuri; invită, prin urmare, Comisia 
să limiteze publicitatea orientată cu 
maximă precizie, în special în cazul 
grupurilor vulnerabile, și să interzică 
utilizarea practicilor discriminatorii pentru 
a furniza servicii sau produse.

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității personalizate, în special al 
reclamelor orientate cu maximă precizie și 
al celor comportamentale, precum și al 
evaluărilor persoanelor, în special asupra 
minorilor, ea constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând semne 
de întrebate în ceea ce privește colectarea 
și utilizarea datelor pentru a personaliza 
publicitatea cu scopul de a oferi produse 
sau servicii sau a stabili prețuri; invită, prin 
urmare, Comisia să introducă o interdicție 
cu eliminare progresivă în ceea ce 
privește publicitatea personalizată, 
începând cu minorii, și să interzică 
utilizarea practicilor discriminatorii pentru 
a furniza servicii sau produse;

Or. en

Amendamentul 63
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5
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Proiectul de aviz Amendamentul

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
invită, prin urmare, Comisia să limiteze 
publicitatea orientată cu maximă precizie, 
în special în cazul grupurilor vulnerabile, 
și să interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii sau 
produse.

5. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității orientate cu maximă precizie 
și al evaluării persoanelor, în special asupra 
minorilor și a altor grupuri vulnerabile, ea 
constituind o imixtiune în viața privată a 
persoanelor, ridicând semne de întrebate în 
ceea ce privește colectarea și utilizarea 
datelor pentru a determina destinatarii 
respectivei publicități cu scopul de a oferi 
produse sau servicii sau a stabili prețuri; 
reconfirmă faptul că Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice condiționează publicitatea 
orientată de o decizie de participare și că, 
în alte condiții, aceasta este interzisă; 
invită Comisia să interzică utilizarea 
practicilor discriminatorii pentru a furniza 
servicii sau produse.

Or. en

Amendamentul 64
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să instituie, în 
mod similar cu Sistemul european de 
supraveghere financiară (SESF), un 
sistem european de supraveghere a 
serviciilor digitale și să însărcineze 
agențiile existente ale UE și autoritățile de 
supraveghere competente de la nivel 
național cu auditarea politicilor interne și 
a algoritmilor furnizorilor de servicii 
digitale, ținând cont în mod corespunzător 
de dreptul Uniunii și, în toate 
circumstanțele, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor serviciilor, 
luând în considerare importanța 
fundamentală a nediscriminării și a 
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libertății de exprimare și de informare 
într-o societate deschisă și democratică și 
fără a publica date sensibile din punct de 
vedere comercial; solicită ca acest sistem 
european de supraveghere a serviciilor 
digitale să asigure punerea adecvată în 
aplicare a normelor aplicabile 
furnizorilor de servicii digitale, precum și 
respectarea lor la nivelul statelor membre, 
pentru a oferi protecție utilizatorilor 
serviciilor și a facilita o piață unică 
digitală europeană.

Or. en

Amendamentul 65
Jeroen Lenaers

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. constată, cu îngrijorare, că 
autoritățile de supraveghere din statele 
membre întâmpină dificultăți din cauza 
accentuării decalajului dintre 
responsabilitățile lor de protejare a 
datelor cu caracter personal și resursele 
disponibile în acest sens; constată că 
serviciile digitale vor deveni din ce în ce 
mai complexe ca urmare a utilizării 
sporite a unor inovații precum inteligența 
artificială; evidențiază, așadar, că este 
important ca autoritățile de supraveghere 
din UE să dispună de resurse și de 
personal la un nivel corespunzător pentru 
a monitoriza în mod adecvat aplicarea 
RGPD și pentru a proteja drepturile și 
libertățile fundamentale; prin urmare, 
așteaptă cu interes publicarea cu 
întârziere a raportului Comisiei Europene 
privind aplicarea RGPD; solicită Comisiei 
să evalueze posibilitatea de a obliga 
marile societăți tehnologice 
multinaționale să își plătească propria 
supraveghere, prin introducerea unei taxe 
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digitale la nivelul UE.

Or. en

Amendamentul 66
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. observă modul în care cooperează 
serviciile digitale cu lumea offline, de 
exemplu în sectorul transporturilor și al 
ospitalității; constată că autoritățile locale 
și sectorul public pot folosi date provenite 
de la anumite tipuri de servicii digitale 
pentru a-și îmbunătăți, de exemplu, 
politicile de planificare urbană; 
reamintește că colectarea, utilizarea și 
transferul datelor cu caracter personal, 
inclusiv între sectorul privat și cel public, 
fac obiectul dispozițiilor RGPD; solicită, 
prin urmare, Comisiei ca propunerea sa 
de act legislativ privind serviciile digitale 
să nu fie incompatibilă cu acest obiectiv;

Or. en

Amendamentul 67
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare personalizată în materie de 
reglementare, pentru a răspunde tuturor 
provocărilor pe care le antrenează 
diversitatea actorilor și a serviciilor oferite 
online; subliniază, în special, că noul 
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cadru orizontal ar trebui să reglementeze 
în mod diferit activitățile comerciale de pe 
piețele online și alte activități ale 
intermediarilor care influențează 
libertatea de exprimare și de informare; 
consideră, în acest sens, că este esențial 
ca abordările în materie de reglementare 
aplicate conținutului ilegal, pe de o parte, 
și conținutului legal, pe de altă parte, să 
fie diferite.

Or. en

Amendamentul 68
Javier Moreno Sánchez, Juan Fernando López Aguilar, Domènec Ruiz Devesa

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. evidențiază proliferarea știrilor 
false și a dezinformărilor cu conținut fals 
sau înșelător, care urmăresc crearea unei 
opinii publice bazate pe minciuni și pe 
date eronate, dar pe care multă lume le 
consideră adevărate; solicită Comisiei să 
depună în continuare eforturi și să 
exploreze noi forme de combatere a 
știrilor false, menținând totodată 
drepturile fundamentale; subliniază 
faptul că aplicațiile de urmărire trebuie să 
respecte drepturile privind viața privată, 
precum și dispozițiile RGPD;

Or. es

Amendamentul 69
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. își exprimă îngrijorarea cu privire 
la fragmentarea acțiunilor publice de 
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supraveghere și supervizare a serviciilor 
digitale și cu privire la lipsa frecventă a 
resurselor financiare și umane de care au 
nevoie organismele de supraveghere 
pentru a-și îndeplini în mod 
corespunzător sarcinile; solicită o 
cooperare sporită în ceea ce privește 
supravegherea reglementară a serviciilor 
digitale; sprijină crearea unui organism 
independent al UE, care să asigure 
punerea armonizată în aplicare a 
normelor aplicabile și respectarea 
acestora;

Or. en

Amendamentul 70
Eva Kaili, Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. recomandă Comisiei să exploreze 
extinderea definiției conceptului de 
utilizare abuzivă a poziției dominante pe 
piață, pentru a include deținerea unor 
volume semnificative de date cu scopul de 
a atenua concentrarea datelor la nivelul 
marilor furnizori de servicii digitale și al 
marilor platforme online, fenomen ce ar 
putea conduce la activități în care ar fi 
preferată propria societate, la obstacole 
mai ridicate în ceea ce privește accesul, 
precum și la reducerea opțiunilor 
consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 71
Dragoș Tudorache

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)



PE652.452v01-00 48/59 AM\1205894RO.docx

RO

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. subliniază că actul legislativ 
privind serviciile digitale ar trebui să fie 
orientat către viitor și suficient de flexibil 
pentru a permite revizuiri și actualizări 
periodice, în funcție de apariția unor noi 
tehnologii cu impact asupra pieței unice 
digitale, inclusiv în funcție de apariția 
unor noi amenințări și noi tipuri de 
servicii online.

Or. en

Amendamentul 72
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să evalueze 
posibilitatea de a obliga marii furnizori de 
servicii de găzduire să raporteze 
infracțiunile grave autorității competente 
de aplicare a legii, atunci când află de o 
astfel de infracțiune;

Or. en

Amendamentul 73
Paul Tang

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul
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5b. evidențiază importanța valorilor și 
a normelor europene privind protecția 
datelor și viața privată și subliniază 
dificultățile cu care se confruntă 
persoanele care doresc să își exercite 
drepturile individuale la protecția datelor 
și la viața privată împotriva platformelor 
dominante, care sunt active pe mai multe 
piețe și au mai multe societăți afiliate; 
solicită, prin urmare, asigurarea 
respectării obligației prevăzute în RGPD, 
ca platformele să ofere un mediu digital 
în care utilizatorii să își poată exercita cu 
ușurință drepturile, și încurajează 
societățile să creeze un „ghișeu unic” 
pentru toate platformele lor digitale 
subiacente;

Or. en

Amendamentul 74
Tomáš Zdechovský, Roberta Metsola, Javier Zarzalejos, Kris Peeters

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. evidențiază importanța capacitării 
utilizatorilor în ceea ce privește 
exercitarea propriilor drepturi 
fundamentale în mediul online; consideră 
că ar trebui facilitat accesul utilizatorilor 
la procedurile de reclamație, la căile de 
atac, la măsurile educaționale și la 
acțiunile de sensibilizare privind aspecte 
legate de protecția datelor;

Or. en

Amendamentul 75
Eva Kaili, Klára Dobrev

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)
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Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să exploreze în 
continuare utilizările comerciale ale 
tehnologiei blockchain, în special în 
raport cu contractele inteligente și cu 
utilizarea acestora în cadrul produselor și 
serviciilor de consum, ținând cont de 
cerințele privind protecția și viața privată 
a consumatorilor;

Or. en

Amendamentul 76
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. este convins că doar autoritățile 
publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic sunt în 
măsură să decidă asupra legalității 
conținutului online.

Or. en

Amendamentul 77
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 b (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. subliniază faptul că conținutul 
ilegal ar trebui să fie eliminat acolo unde 
este găzduit și că furnizorilor de acces nu 
li se va cere să blocheze accesul la 



AM\1205894RO.docx 51/59 PE652.452v01-00

RO

conținut;

Or. en

Amendamentul 78
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. evidențiază faptul că, pentru a 
proteja standardele privind libertatea de 
exprimare, pentru a evita conflictele de 
legi, pentru a preveni geoblocarea 
nejustificată și ineficace și pentru a viza 
realizarea unei piețe unice digitale 
armonizate, furnizorilor de servicii de 
găzduire nu li se va cere să elimine sau să 
dezactiveze accesul la informații care sunt 
legale în țara lor de origine;

Or. en

Amendamentul 79
Paul Tang, Patrick Breyer

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. constată că Directiva privind 
comerțul electronic a fost adoptată în 
anul 2000; observă că regimul protecției 
datelor a suferit, între timp, modificări 
semnificative; reamintește, prin urmare, 
că orice dispoziție viitoare a Directivei 
privind comerțul electronic trebuie să 
respecte pe deplin regimul european al 
protecției datelor;
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Or. en

Amendamentul 80
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 c (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. subliniază că furnizorii de servicii 
digitale trebuie să primească sarcina de a 
retrage de pe internet conținutul 
utilizatorilor lor doar pe baza unor ordine 
suficient justificate, emise de autorități 
publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic.

Or. en

Amendamentul 81
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. solicită furnizorilor de servicii 
digitale să retragă de pe internet 
conținuturile într-o manieră diligentă, 
proporțională și fără discriminări și 
ținând cont în mod corespunzător, în toate 
circumstanțele, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor; de 
asemenea, le solicită acestora să țină cont 
de importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică, pentru a evita 
eliminarea conținuturilor care nu sunt 
ilegale; solicită furnizorilor de servicii 
digitale care doresc să restricționeze 
anumite conținuturi legale ale 
utilizatorilor lor din proprie inițiativă să 
ia în considerare posibilitatea de a 
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eticheta conținutul respectiv, nu de a-l 
retrage, oferindu-le utilizatorilor 
posibilitatea de a alege ei înșiși, în mod 
responsabil, dacă doresc să acceseze 
conținutul respectiv.

Or. en

Amendamentul 82
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL

Proiect de aviz
Punctul 5 d (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5d. arată că actul legislativ privind 
serviciile digitale nu trebuie să folosească 
noțiunea de „conținut dăunător”, care nu 
are definiție juridică, ci să abordeze 
problema publicării de conținut ilegal; 
subliniază că difuzarea de informații false 
și rasiste pe platformele de comunicare 
socială ar trebui să fie limitată 
acordându-le utilizatorilor controlul 
asupra conținutului propus; evidențiază 
că gestionarea conținutului pe baza 
urmăririi acțiunilor utilizatorilor ar trebui 
să necesite consimțământul utilizatorului; 
propune ca utilizatorii rețelelor sociale să 
aibă dreptul de a-și vedea cronologia 
activităților; sugerează ca platformele 
dominante să le ofere utilizatorilor o 
interfață de programare astfel încât 
conținutul să fie gestionat de programe 
informatice sau servicii la alegere;

Or. en

Amendamentul 83
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
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Pernando Barrena Arza
în numele Grupului GUE/NGL
Paul Tang
în numele Grupului S&D

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. subliniază că datelor trebuie să li 
se aplice o criptare eficace, de la un capăt 
la altul, aceasta fiind esențială pentru 
încrederea și securitatea pe internet; 
înțelege că prevenirea eficace a accesării 
neautorizate de către terți înseamnă, în 
mod necesar, și prevenirea accesării de 
către furnizori și autorități; consideră că, 
din moment ce serviciile digitale se 
manifestă în toate aspectele vieții noastre, 
ale societății și ale infrastructurii critice, 
securizarea acestei infrastructuri și 
protejarea drepturilor fundamentale prin 
aplicarea unei criptări eficace au 
prioritate;

Or. en

Amendamentul 84
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 e (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5e. se așteaptă ca furnizorii de servicii 
digitale să instituie mecanisme echitabile 
și transparente de notificare, care să le 
permită utilizatorilor să informeze 
autoritățile publice competente 
responsabile în mod democratic cu privire 
la conținutul potențial ilegal.

Or. en
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Amendamentul 85
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 f (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5f. solicită ca furnizorii de servicii 
digitale care iau cunoștință de presupuse 
conținuturi ilegale ale utilizatorilor lor să 
informeze fără întârziere autoritățile 
publice competente.

Or. en

Amendamentul 86
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 g (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5g. solicită statelor membre și 
furnizorilor de servicii digitale să instituie 
mecanisme transparente, eficace, 
echitabile și rapide de soluționare a 
plângerilor și a căilor de atac, pentru a le 
permite utilizatorilor să conteste 
retragerea de pe internet a conținutului 
lor.

Or. en

Amendamentul 87
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 h (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5h. solicită statelor membre să 
îmbunătățească accesul la sistemele lor de 
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justiție și de aplicare a legii, precum și 
eficiența acestora, în ceea ce privește 
determinarea caracterului ilegal al 
conținutului online și soluționarea 
conflictelor privind retragerea de pe 
internet a conținutului și să ia în 
considerare, în acest scop, înființarea 
unor instanțe specializate și a unor unități 
de aplicare a legii în cadrul sistemelor lor 
naționale judiciare și de aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 88
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 i (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5i. consideră că nici furnizorii de 
servicii de infrastructură, furnizorii de 
plăți și alte societăți care oferă servicii 
furnizorilor de servicii digitale, nici 
furnizorii de servicii digitale care au o 
relație directă cu utilizatorul nu trebuie să 
fie trași la răspundere pentru conținutul 
pe care îl încarcă sau îl descarcă un 
utilizator din proprie inițiativă; consideră, 
totodată, că furnizorii de servicii digitale 
care au o relație directă cu utilizatorul 
care a încărcat conținutul ilegal și care 
pot retrage de pe internet anumite părți 
din conținutul utilizatorului trebuie trași 
la răspundere în cazul în care nu 
reacționează cu promptitudine la ordinele 
suficient justificate, emise de autorități 
publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic, prin care se 
solicită retragerea de pe internet a 
conținutului ilegal.

Or. en
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Amendamentul 89
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 j (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5j. subliniază că autoritățile publice 
nu trebuie să impună furnizorilor de 
servicii digitale nicio obligație, de jure sau 
de facto, de a monitoriza informațiile pe 
care le transmit sau le stochează, și nici 
obligația generală de a căuta, de a 
modera sau de a filtra conținuturi ce 
indică o activitate ilegală.

Or. en

Amendamentul 90
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 k (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5k. este convins că furnizorilor de 
servicii digitale nu trebuie să li se impună 
să împiedice încărcarea de conținut 
ilegal; consideră, totodată, că, atunci 
când acest lucru este fezabil din punct de 
vedere tehnologic, pe baza unor ordine 
suficient justificate, emise de autorități 
publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic, și ținând pe 
deplin cont de contextul specific al 
conținutului, furnizorilor de servicii 
digitale li se poate impune să efectueze 
căutări periodice ale anumitor părți de 
conținut care, în conformitate cu 
hotărârea CJUE în cauza C-18/18, sunt 
identice sau echivalente cu conținutul pe 
care o instanță l-a declarat deja ilegal și 
să retragă de pe internet conținutul 
respectiv.
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Or. en

Amendamentul 91
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 l (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5l. consideră că toate deciziile de 
retragere de pe internet a conținutului 
utilizatorilor trebuie să fie supervizate și 
verificate de un om.

Or. en

Amendamentul 92
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 m (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5m. este convins că furnizorii de 
servicii digitale nu trebuie să fie 
mandatați să aplice restricțiile naționale 
ale unui stat membru privind libertatea de 
exprimare într-un alt stat membru în care 
nu există restricția respectivă.

Or. en

Amendamentul 93
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 n (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5n. solicită furnizorilor de servicii 
digitale să ia măsurile necesare pentru a 
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identifica și a eticheta conținutul încărcat 
de boți sociali.

Or. en

Amendamentul 94
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 o (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5o. solicită ca furnizorii de servicii 
digitale să le ofere pe cât posibil 
utilizatorilor posibilitatea de a alege ce 
conținut doresc să li se prezinte și în ce 
ordine.

Or. en

Amendamentul 95
Moritz Körner

Proiect de aviz
Punctul 5 p (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

5p. solicită, pe baza principiilor 
menționate anterior, ca actul legislativ 
privind serviciile digitale să armonizeze și 
să înlocuiască măsurile privind 
răspunderea prevăzute în Directiva 
privind dreptul de autor pe piața unică 
digitală, în Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale și în Regulamentul 
privind prevenirea diseminării 
conținutului online cu caracter terorist.

Or. en


