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Pozměňovací návrh 1
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Birgit Sippel, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na články 6, 
7, 8, 11, 13, 22 a 24 této listiny,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na články 6, 
7, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25 a 26 této 
listiny,

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Právní východisko 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na články 6, 
7, 8, 11, 13, 22 a 24 této listiny,

– s ohledem na Listinu základních 
práv Evropské unie, a zejména na články 6, 
7, 8, 11, 13, 21, 22, 24 a 38 této listiny,

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů, kterým se 
ruší směrnice 95/46/ES („obecné nařízení o 

– s ohledem na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů, kterým se 
ruší směrnice 95/46/ES („obecné nařízení o 
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ochraně údajů“)2, ochraně údajů“, nařízení GDPR)2,

_________________ _________________
2 Úř. věst. L 119 4.5.2016, s. 1. 2 Úř. věst. L 119 4.5.2016, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Právní východisko 6 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. 
března 2010 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)3a,
_________________
3a Úř. věst. L 95, 15.4.2010, s. 1–24.

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Právní východisko 7 c (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici (EU) 
2018/1808 o koordinaci některých 
právních a správních předpisů členských 
států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách) s ohledem na měnící se situaci 
na trhu,
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Or. en

Pozměňovací návrh 6
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/1808 ze 
dne 14. listopadu 2018, kterou se mění 
směrnice 2010/13/EU o koordinaci 
některých právních a správních předpisů 
členských států upravujících poskytování 
audiovizuálních mediálních služeb 
(směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách)1a s ohledem na měnící se situaci 
na trhu,
_________________
1a Úř. věst. L 303, 28.11.2018, s. 69–92.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV4,

vypouští se

_________________
4 Úř. věst. L 335. 17.12.2011, s.1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/93/EU ze dne 13. 
prosince 2011 o boji proti pohlavnímu 
zneužívání a pohlavnímu vykořisťování 
dětí a proti dětské pornografii, kterou se 
nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 
2004/68/SVV4,

vypouští se

_________________
4 Úř. věst. L 335. 17.12.2011, s.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/790 ze dne 
17. dubna 2019 o autorském právu a 
právech s ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu a o změně směrnic 
96/9/ES a 2001/29/ES („směrnice o 
autorském právu“)1 a,
_________________
1 a Úř. věst. L 130, 17.5.2019, s. 92.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Právní východisko 7 d (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici (EU) 
2019/790 o autorském právu a právech s 
ním souvisejících na jednotném 
digitálním trhu,

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Právní východisko 7 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora ze dne 24. listopadu 2011 ve věci C-
70/105a,
_________________
5a Rozsudek Soudního dvora ze dne 24. 
listopadu 2011. Scarlet Extended SA proti 
Société belge des auteurs, compositeurs et 
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éditeurs SCRL (SABAM).

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Právní východisko 7 b (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na posouzení hrozeb 
organizované trestné činnosti v EU 
vypracované Europolem (IOCTA) ze dne 
18. září 2018,

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora ze dne 3. října 2019 ve věci C-
18/185,

vypouští se

_________________
5 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 
2019, Eva Glawischnig-Piesczek v. 
Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Návrh usnesení
Právní východisko 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na rozsudek Soudního 
dvora ze dne 3. října 2019 ve věci C-
18/185,

– s ohledem na příslušnou 
judikaturu Soudního dvora Evropské unie,

_________________
5 Rozsudek Soudního dvora ze dne 3. října 
2019, Eva Glawischnig-Piesczek v. 
Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění -A (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-A. vzhledem k tomu, že v jádru 
úspěšné a trvalé evropské politiky v oblasti 
digitálních služeb musí být zakotvena 
základní práva, jako je ochrana soukromí 
a osobních údajů, zásada nediskriminace 
a právo na svobodu projevu a informací; 
vzhledem k tomu, že provádění těchto práv 
je třeba naplňovat po stránce formy i 
obsahu zákona;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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Ab. bod odůvodnění -Aa. vzhledem k 
tomu, že důvěru uživatelů lze získat pouze 
prostřednictvím digitálních služeb, které 
respektují jejich základní práva, čímž 
zajišťují jak využívání služeb, tak 
konkurenční výhodu a stabilní 
podnikatelský model pro společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
ochranu údajů platná pro všechny 
poskytovatele, kteří nabízejí digitální 
služby na území EU, byla v EU nedávno 
aktualizována a harmonizována obecným 
nařízením o ochraně údajů;

B. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
ochranu údajů platná pro všechny 
poskytovatele, kteří nabízejí digitální 
služby na území EU, byla v EU nedávno 
aktualizována a harmonizována obecným 
nařízením o ochraně údajů; vzhledem k 
tomu, že právní předpisy o digitálních 
službách by se měly použít, aniž jsou 
dotčena pravidla stanovená v obecném 
nařízení o ochraně údajů a v jiných 
předpisech, jako je například směrnice o 
autorském právu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 19
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
ochranu údajů platná pro všechny 
poskytovatele, kteří nabízejí digitální 
služby na území EU, byla v EU nedávno 

B. vzhledem k tomu, že pravidla pro 
ochranu údajů platná pro všechny 
poskytovatele, kteří nabízejí digitální 
služby na území EU, byla v EU nedávno 
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aktualizována a harmonizována obecným 
nařízením o ochraně údajů;

aktualizována a harmonizována obecným 
nařízením o ochraně údajů, je třeba posílit 
jejich vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že v současné 
době probíhá revize pravidel ochrany 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací stanovená ve směrnici o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že na pravidla 
ochrany soukromí týkající se 
elektronických komunikací, která 
zahrnují části digitálních služeb, které 
jsou předmětem této rozpravy, se vztahuje 
směrnice o soukromí a elektronických 
komunikacích a že budou dále 
harmonizována v rámci nařízení o 
soukromí a elektronických komunikacích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 22
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se exponenciálně 
zvýšilo;

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, jako 
např. materiálů zobrazujících pohlavní 
zneužívání dětí na internetu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se nebývalým 
tempem exponenciálně zvyšuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, 
sdílené prostřednictvím cloudových služeb 
nebo internetových platforem se 
exponenciálně zvýšilo;

C. vzhledem k tomu, že množství 
dostupných služeb a činností uživatelů, 
včetně nezákonných činností, sdílených 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem, se exponenciálně 
zvýšilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se exponenciálně 
zvýšilo;

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím internetových platforem, 
včetně cloudových služeb, se 
exponenciálně zvýšilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se exponenciálně 
zvýšilo;

C. vzhledem k tomu, že množství 
všech typů obsahu vytvářeného uživateli, 
včetně nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se exponenciálně 
zvýšilo;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že množství 
obsahu vytvářeného uživateli, včetně 
škodlivého a nezákonného obsahu, sdílené 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem se exponenciálně 
zvýšilo;

C. vzhledem k tomu, že šíření 
legálního i nezákonného obsahu sdíleného 
prostřednictvím cloudových služeb nebo 
internetových platforem napomáhají 
pokročilé technologie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 27
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ca. vzhledem k tomu, že jsou osobní 
údaje používány pro účely individuálního 
profilování a jsou následně znovu 
využívány, i když se zdá, že údaje, které 
jsou shromažďovány z digitálních stop 
jednotlivců, jsou neškodné, lze z nich 
vytěžit poznatky, z nichž je možné dovodit 
velmi důvěrné osobní informace s velmi 
vysokou mírou přesnosti, zejména pokud 
jsou sloučeny s jinými soubory údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cb. vzhledem k tomu, že sociální 
média a další platformy pro šíření obsahu 
využívají k zacílení a šíření svého obsahu i 
reklamy; vzhledem k tomu, že o tom, jak 
zpracovávat, určovat prioritu, šířit a 
odstraňovat obsah třetích stran na 
internetových platformách rozhodují 
automatizované algoritmy, a to i během 
politických a volebních kampaní;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění C c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cc. vzhledem k tomu, že k šíření 
dezinformací včetně propagandy na 
internetu slouží i platformy, jejichž 
podnikatelský model spočívá ve 
shromažďování a analýze uživatelských 
dat; vzhledem k tomu, že podpora 
šiřitelného, senzacechtivého obsahu tudíž 
zapadá do jejich podnikatelské logiky a 
vede uživatele k vytváření většího provozu 
a tzv. „klikání“, což je pak zdrojem většího 
počtu profilovacích údajů, a tím i většího 
zisku;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Cd. vzhledem k tomu, že skandály 
spojené se společností Cambridge 
Analytica a Facebook odhalily, jak jsou 
údaje uživatelů využívány k detailnímu 
zacílení politické reklamy na konkrétní 
voliče, a někdy i pomocí záměrných 
dezinformací, což svědčí o nebezpečí 
neprůhledných operací zpracování údajů 
internetových platforem;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
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Bod odůvodnění C e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ce. vzhledem k tomu, že rozšířené 
využívání algoritmů pro filtrování obsahu 
a postupy odstraňování obsahu rovněž 
vyvolávají obavy týkající se dodržování 
zásad právního státu a otázky týkající se 
zákonnosti, oprávněnosti a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a 
uplatňuje vliv na práva a svobody 
jednotlivců, našich společností a 
demokracií;

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských velkých 
poskytovatelů služeb má stále větší 
schopnost ovlivňovat veřejné mínění a 
uplatňuje vliv na práva a svobody 
jednotlivců, našich společností a 
demokracií; vzhledem k tomu, že 
rozhodnutí konkrétně velkých platforem 
mohou mít dalekosáhlé důsledky pro 
uplatňování svobody projevu a informací 
a pro svobodu a pluralitu sdělovacích 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a 
uplatňuje vliv na práva a svobody 
jednotlivců, našich společností a 
demokracií;

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má monopol na trhu a uplatňuje 
vliv na práva a svobody jednotlivců, našich 
společností a demokracií, díky čemuž mají 
také obrovský vliv na fungování všech 
zemí Společenství a jejich občanů;

Or. pl

Pozměňovací návrh 34
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a uplatňuje 
vliv na práva a svobody jednotlivců, našich 
společností a demokracií;

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a uplatňuje 
vliv na práva a svobody jednotlivců, našich 
společností a demokracií; vzhledem k 
tomu, že tito poskytovatelé služeb musí při 
nabízení služeb v Unii dodržovat obecné 
nařízení o ochraně údajů:

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a uplatňuje 
vliv na práva a svobody jednotlivců, 
našich společností a demokracií;

D. vzhledem k tomu, že malý počet 
převážně neevropských poskytovatelů 
služeb má významnou tržní sílu a uplatňuje 
vliv na dodavatele a má kontrolu nad 
způsobem, jakým jsou předkládány 
informace, služby a výrobky, což má 
dopad na práva a svobody jednotlivců a na 



PE653.762v02-00 18/136 AM\1208140CS.docx

CS

naše společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivému a 
nezákonnému obsahu na internetu se v EU 
zatím zaměřuje především na dobrovolnou 
spolupráci, avšak stále větší počet 
členských států upravuje nezákonný obsah 
ve vnitrostátních právních předpisech;

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivému a 
nezákonnému obsahu na internetu se v EU 
zatím zaměřuje především na dobrovolnou 
spolupráci, avšak stále větší počet 
členských států upravuje nezákonný obsah 
ve vnitrostátních právních předpisech a do 
nedávných odvětvových právních předpisů 
na úrovni EU byla zahrnuta ustanovení 
týkající se některých typů obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivému a 
nezákonnému obsahu na internetu se v EU 
zatím zaměřuje především na dobrovolnou 
spolupráci, avšak stále větší počet 
členských států upravuje nezákonný obsah 
ve vnitrostátních právních předpisech;

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti nezákonnému obsahu 
na internetu se v EU zatím zaměřuje 
především na dobrovolnou spolupráci, 
avšak stále větší počet členských států 
upravuje nezákonný obsah ve 
vnitrostátních právních předpisech 
neharmonizovaným způsobem;

Or. en



AM\1208140CS.docx 19/136 PE653.762v02-00

CS

Pozměňovací návrh 38
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivému a 
nezákonnému obsahu na internetu se v EU 
zatím zaměřuje především na dobrovolnou 
spolupráci, avšak stále větší počet 
členských států upravuje nezákonný obsah 
ve vnitrostátních právních předpisech;

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivým a 
nezákonným činnostem na internetu se v 
EU zatím zaměřuje především na 
dobrovolnou spolupráci, avšak stále větší 
počet členských států upravuje nezákonný 
obsah ve vnitrostátních právních 
předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že politický 
přístup k boji proti škodlivému a 
nezákonnému obsahu na internetu se v EU 
zatím zaměřuje především na dobrovolnou 
spolupráci, avšak stále větší počet 
členských států upravuje nezákonný obsah 
ve vnitrostátních právních předpisech;

E. vzhledem k tomu, že přístup k boji 
proti nezákonnému obsahu na internetu v 
EU je založen na odstraňování obsahu na 
základě soudního příkazu, avšak stále 
větší počet členských států upravuje 
nezákonný obsah ve vnitrostátních 
právních předpisech;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Magdalena Adamowicz

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

Ea. vzhledem k tomu, že nenávistné 
verbální projevy a dezinformace na 
internetu jsou v posledních letech stále 
častější, neboť jednotlivci a rozkladné 
subjekty využívají moc internetových 
platforem k šíření nenávistných nebo 
nepravdivých informací; vzhledem k 
tomu, že tím dochází k poškození 
kolektivního veřejného zájmu, neboť 
škodlivý obsah oslabuje korektní a poctivý 
veřejný diskurs a ohrožuje veřejnou 
bezpečnost, jelikož nenávistné verbální 
projevy na internetu mohou vést ke 
skutečnému násilí;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Eb. vzhledem k tomu, že nenávistné 
verbální projevy a dezinformace na 
internetu jsou stále více používány jako 
nástroje ke zvětšení polarizace 
společnosti, která je poté využívána k 
politickým účelům; vzhledem k tomu, že 
boj proti těmto jevům je nejen důležitý z 
hlediska lidských práv, ale je také jedním 
ze základních faktorů obrany právního 
státu a demokracie v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Nadine Morano

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii, například 
neprůhledná politická reklama a 
dezinformace o příčinách a řešení 
pandemie COVID-19;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii, například 
neprůhledná politická reklama a 
dezinformace o příčinách a řešení 
pandemie COVID-19;

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii;

Or. pl

Pozměňovací návrh 44
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii, například 
neprůhledná politická reklama a 

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
obsahu jsou legální a současně mohou mít 
negativní účinky na společnost nebo 
demokracii, jako např. neprůhledná 
politická reklama a dezinformace;
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dezinformace o příčinách a řešení 
pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii, například 
neprůhledná politická reklama a 
dezinformace o příčinách a řešení 
pandemie COVID-19;

F. vzhledem k tomu, že některý 
škodlivý obsah může mít negativní dopady 
na společnost nebo demokracii, i když je 
legální, například neprůhledná politická 
reklama a dezinformace o příčinách a 
řešení pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
škodlivého obsahu mohou být legální a 
současně mít negativní dopady na 
společnost nebo demokracii, například 
neprůhledná politická reklama a 
dezinformace o příčinách a řešení 
pandemie COVID-19;

F. vzhledem k tomu, že některé formy 
obsahu mohou být legální a současně mít 
negativní dopady na společnost nebo 
demokracii, například neprůhledná 
politická reklama a dezinformace o 
příčinách a řešení pandemie COVID-19;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; vzhledem 
k tomu, že takový přístup nezaručuje 
dodržování základních práv;

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
legitimitu ani transparentnost či řádné 
informace ohledně toho, jak platformy 
nezákonný obsah a obsah, který je 
odstraněn na základě porušení smluvních 
podmínek, řeší; vzhledem k tomu, že 
takový přístup nezaručuje dodržování 
základních práv a vytváří riziko 
nadměrného zasahování do práva na 
svobodu projevu, jakož i problematickou 
situaci, kdy jsou povinnosti v oblasti 
prosazování práva přenášeny na 
soukromé subjekty;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; vzhledem 
k tomu, že takový přístup nezaručuje 
dodržování základních práv;

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost, povinnost odpovídat se a 
dohled ohledně toho, jak platformy 
nezákonný obsah řeší či jak spravují obsah 
obecně; vzhledem k tomu, že takové 
přístupy nezaručují dodržování základních 
práv;

Or. en
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Pozměňovací návrh 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; vzhledem 
k tomu, že takový přístup nezaručuje 
dodržování základních práv;

(Netýká se českého znění.)

Or. pl

Pozměňovací návrh 50
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; vzhledem 
k tomu, že takový přístup nezaručuje 
dodržování základních práv;

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem nemusí 
poskytovat veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; vzhledem 
k tomu, že takový přístup nemusí 
zaručovat dodržování základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonný a škodlivý obsah řeší; 
vzhledem k tomu, že takový přístup 
nezaručuje dodržování základních práv;

G. vzhledem k tomu, že pouze 
samoregulační přístup platforem 
neposkytuje veřejným orgánům, občanské 
společnosti a uživatelům dostatečnou 
transparentnost ohledně toho, jak platformy 
nezákonné činnosti řeší; vzhledem k tomu, 
že takový přístup nezaručuje dodržování 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

H. vzhledem k tomu, že regulační 
dohled nad platformami postrádá 
horizontální koordinaci mezi různými 
orgány dohledu v EU;

H. vzhledem k tomu, že regulační 
dohled je v EU odvětvový; vzhledem k 
tomu, že by byla přínosná další a 
komplexnější koordinace mezi různými 
orgány dohledu v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že neexistence 
jednotných a transparentních pravidel pro 
procesní záruky v EU je hlavní překážkou 
pro osoby, které jsou nezákonným 
internetovým obsahem dotčeny, a pro 
poskytovatele obsahu, když se snaží 
uplatňovat svá práva;

vypouští se
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Or. pl

Pozměňovací návrh 54
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že neexistence 
jednotných a transparentních pravidel pro 
procesní záruky v EU je hlavní překážkou 
pro osoby, které jsou nezákonným 
internetovým obsahem dotčeny, a pro 
poskytovatele obsahu, když se snaží 
uplatňovat svá práva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění I

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

I. vzhledem k tomu, že neexistence 
jednotných a transparentních pravidel pro 
procesní záruky v EU je hlavní překážkou 
pro osoby, které jsou nezákonným 
internetovým obsahem dotčeny, a pro 
poskytovatele obsahu, když se snaží 
uplatňovat svá práva;

I. vzhledem k tomu, že neexistence 
jednotných a transparentních pravidel pro 
procesní záruky v EU je hlavní překážkou 
pro osoby, které jsou nezákonnými 
činnostmi na internetu dotčeny, a pro 
poskytovatele obsahu, včetně uživatelů, 
když se snaží uplatňovat svá práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 
škodlivého internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 
škodlivého internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti v 
soukromém i veřejném sektoru; to 
zahrnuje i používání a volba zdrojových 
kódů algoritmických procesů a způsob, 
jakým platformy řeší chybné odstraňování 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 
škodlivého internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 
škodlivého internetového obsahu, jakož i 
nedostatečné transparentnosti 
internetových platforem a služeb, pokud 
jde o algoritmy, které používají, je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 58
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
srovnatelných, spolehlivých veřejně 
dostupných údajů o rozšíření a 
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škodlivého internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

odstraňování – ať už na základě soudního 
příkazu, nebo samoregulace – 
nezákonného a škodlivého internetového 
obsahu je příčinou nízké míry 
odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
rozšíření a odstraňování nezákonného a 
škodlivého internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

J. vzhledem k tomu, že nedostatek 
spolehlivých veřejně dostupných údajů o 
podaných oznámeních a přijímání 
následných opatření příslušnými orgány a 
údajů o rozšíření a odstraňování 
nezákonného internetového obsahu je 
příčinou nízké míry odpovědnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ja. vzhledem k tomu, že osoby jiné než 
bílé barvy pleti, osoby patřící k etnickým 
nebo jazykovým menšinám, žadatelé o 
azyl, migranti, osoby LGBTIQ a ženy 
nebo osoby, které jsou vnímány jako 
příslušníci těchto skupin, jsou často na 
internetu vystaveny vysoké míře 
diskriminačních nenávistných verbálních 
projevů, šikaně či vyhrožování a stávají se 
obětními beránky, přičemž jim hrozí, že se 
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vůči nim vzedme značná vlna odporu;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění J b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Jb. vzhledem k tomu, že algoritmy 
používané pro automatizované 
rozhodování nebo profilování často 
reprodukují stávající diskriminační 
modely ve společnosti, což vede k 
vysokému riziku zhoršení diskriminace 
vůči už tak postiženým osobám;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a 
vyšetřování a identifikace obětí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 63
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a 
vyšetřování a identifikace obětí;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a vyšetřování 
a identifikace obětí;

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a vyšetřování 
a identifikace obětí; vzhledem k tomu, že 
internetový obchod s materiálem 
zobrazujícím dětskou pornografii se podle 
údajů Europolu v průběhu omezovacího 
období v souvislosti se zdravotní krizí 
COVID-19 zvýšil o 106 %1 a;
_________________
1 a Catherine de Bolle, ředitelka Europolu, 
výměna názorů ve výboru LIBE 
Evropského parlamentu, 18. května 2020.

Or. fr



AM\1208140CS.docx 31/136 PE653.762v02-00

CS

Pozměňovací návrh 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a vyšetřování 
a identifikace obětí;

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem, jako je rostoucí 
míra využívání šifrování mezi koncovými 
body či temný web; vzhledem k tomu, že u 
velkého množství materiálů zobrazujících 
pohlavní zneužívání dětí, které kolují na 
internetu, je velkým problémem jejich 
odhalování a vyšetřování a identifikace 
obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění K

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je dáno 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a vyšetřování 
a identifikace obětí;

K. vzhledem k tomu, že pohlavní 
vykořisťování dětí na internetu je jednou z 
forem nezákonného obsahu, který je dán 
technologickým vývojem; vzhledem k 
tomu, že u velkého množství materiálů 
zobrazujících pohlavní zneužívání dětí, 
které kolují na internetu, je velkým 
problémem jejich odhalování a vyšetřování 
a identifikace obětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Patrick Breyer
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za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli 
posoudit, zda je obsah rovnocenný 
obsahu, který byl dříve prohlášen za 
nezákonný, a měl by proto být odstraněn 
na základě příkazu členského státu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli posoudit, 
zda je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, a měl by 
proto být odstraněn na základě příkazu 
členského státu;

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli posoudit, 
zda je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, pokud 
nevede k obecnému monitorování 
informací, které uchovávají, nebo k 
aktivnímu vyhledávání skutečností či 
okolností poukazujících na protiprávní 
činnost, jak je stanoveno v čl. 15 odst. 1 
směrnice 2000/31; vzhledem k tomu, že 
takový obsah by měl být odstraněn na 
základě soudního příkazu členského státu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli posoudit, 
zda je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, a měl by 
proto být odstraněn na základě příkazu 
členského státu;

L. vzhledem k tomu, že 
automatizované vyhledávací nástroje a 
technologie, které umožňují posoudit, zda 
je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, jsou 
nespolehlivé a neposkytují přiměřenou 
ochranu svobody projevu a občanských 
svobod na internetu; vzhledem k tomu, že 
veškeré snahy o proaktivní filtrování 
obsahu by měly být omezeny a veškeré 
automatické odstraňování obsahu musí 
být vždy prováděno pod lidským dozorem 
a za působení člověka;

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli posoudit, 
zda je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, a měl by 
proto být odstraněn na základě příkazu 
členského státu;

L. vzhledem k tomu, že podle 
judikatury Soudního dvora Evropské unie 
mohou poskytovatelé hostingových služeb 
využívat automatizované vyhledávací 
nástroje a technologie, aby mohli posoudit, 
zda je obsah rovnocenný obsahu, který byl 
dříve prohlášen za nezákonný, a měl by 
proto být odstraněn na základě příkazu 
členského státu, nejsou však povinní tyto 
automatizované nástroje používat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že důvěryhodná 
elektronická identifikace má zásadní 
význam pro zajištění bezpečného přístupu 
k digitálním službám a pro bezpečnější 
provádění elektronických transakcí; 
vzhledem k tomu, že v současné době 
pouze 15 členských států oznámilo režim 
elektronické identity pro přeshraniční 
uznávání ve smyslu nařízení (EU) č. 
910/2014;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod odůvodnění L a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

La. vzhledem k tomu, že internet a 
internetové platformy jsou stále jedním z 
klíčových míst pro aktivity teroristických 
skupin, které je využívají jako nástroj k 
šíření propagandy, k náboru a propagaci 
své činnosti;

Or. pl

Pozměňovací návrh 73
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že digitální služby a 
algoritmy, na kterých jsou založeny, musí 
plně respektovat základní lidská práva, a 
to zejména ochranu soukromí a osobních 
údajů, zákaz diskriminace a svobodu 
projevu a informací, které jsou zakotveny 
ve Smlouvách a Listině základních práv 
Evropské unie;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod -1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1. zdůrazňuje, že reforma stávajícího 
režimu odpovědnosti poskytovatelů 
digitálních služeb musí být přiměřená, 
nesmí znevýhodňovat malé a střední 
podniky a nesmí omezovat inovace, 
přístup k informacím a svobodu projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1a. zdůrazňuje, že rychlý rozvoj 
digitálních služeb vyžaduje účinné právní 
předpisy na ochranu soukromí; poukazuje 
proto na to, že v tomto ohledu musí 
všechny digitální služby plně respektovat 
právní předpisy Unie o ochraně údajů a 
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soukromí, totiž nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
(obecné nařízení o ochraně údajů) a 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích), která je v 
současné době přepracovávána, a svobodu 
projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1b. zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou minimalizace údajů stanovenou v 
obecném nařízení o ochraně údajů musí 
akt o digitálních službách vyžadovat, aby 
zprostředkovatelé umožnili, že využívání 
jejich služeb a platby za ně budou 
anonymní, je-li to technicky proveditelné, 
jelikož anonymita účinně zabraňuje 
neoprávněnému zveřejnění, krádeži 
totožnosti a jiným formám zneužití 
osobních údajů shromážděných na 
internetu; pouze pokud platné právní 
předpisy ukládají podnikům povinnost, 
aby sdělili svou totožnost, mohou být 
poskytovatelé hlavních trhů povinni jejich 
totožnost ověřovat, zatímco v jiných 
případech musí být respektováno právo 
využívat digitální služby anonymně;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod -1 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1c. konstatuje, že vzhledem k tomu, že 
činnosti jednotlivců na internetu 
umožňují získat značně hluboké poznatky 
o jejich osobnosti a manipulovat s nimi, 
zasahuje obecné a nerozlišené 
shromažďování osobních údajů týkajících 
se každého využití digitální služby 
nepřiměřeně do práva na soukromí a 
ochranu osobních údajů; potvrzuje, že 
uživatelé mají právo nebýt při využívání 
digitálních služeb podrobeni 
všudypřítomnému sledování; zdůrazňuje, 
že v duchu judikatury týkající se 
komunikačních metadat musí být 
orgánům veřejné moci umožněn přístup k 
účastníkovým uživatelským údajům a 
metadatům pouze za účelem vyšetřování 
podezřelých ze závažné trestné činnosti na 
základě vydaného soudního povolení;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1d. je znepokojen tím, že jediná 
přihlašovací služba může být použita ke 
sledování uživatelů napříč platformami; 
staví se proto proti vytvoření režimu EU 
jediné přihlašovací služby; doporučuje, 
aby se od poskytovatelů, kteří podporují 
jedinou přihlašovací službu s 
dominantním podílem na trhu, 
vyžadovalo, aby rovněž podporovali 
alespoň jeden otevřený a federativní 
systém identifikace založený na 
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nechráněném rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod -1 e (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

-1e. zdůrazňuje, že v zájmu překonání 
dopadu uzamčení centralizovaných sítí a 
zajištění hospodářské soutěže a možnosti 
výběru pro spotřebitele mají mít uživatelé 
služeb dominantních sociálních medií a 
služeb pro zasílání zpráv právo na 
interakci mezi platformami 
prostřednictvím otevřených rozhraní 
(interkonektivita); zdůrazňuje, že tito 
uživatelé musí mít možnost spolupracovat 
s uživateli alternativních služeb a že 
uživatelé alternativních služeb musí mít 
možnost s nimi komunikovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu by mělo být 
přistupováno stejně přísně jako k 
nezákonnému obsahu mimo internet;

1. naléhavě vyzývá Komisi, aby 
přijala komplexní a uzpůsobený regulační 
přístup, který by řešil všechny výzvy, které 
přináší rozmanitost subjektů a služeb 
nabízených prostřednictvím internetu; 
zdůrazňuje zejména, že nový horizontální 
rámec by měl rozlišovat obchodní činnosti 
na internetových trzích od činností jiných 
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zprostředkovatelů, které mají dopad na 
svobodu projevu a informací; považuje za 
zásadní, aby byly uplatňovány odlišné 
regulační přístupy k nezákonnému a 
legálnímu obsahu; zdůrazňuje, že k 
nezákonným činnostem na internetu by 
mělo být přistupováno stejně přísně jako k 
nezákonným činnostem mimo internet a 
občané by zde měli mít stejné záruky;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu by mělo být 
přistupováno stejně přísně jako k 
nezákonnému obsahu mimo internet;

1. zdůrazňuje, že nezákonný 
internetový obsah je stejný jako 
nezákonný obsah mimo internet; zastává 
proto názor, že jakékoli právně stanovené 
opatření k moderování obsahu v aktu o 
digitálních službách by se mělo týkat 
pouze nezákonného obsahu, jak je 
definováno v evropských nebo 
vnitrostátních právních předpisech, a 
legislativní znění by nemělo obsahovat 
žádné právně nejasné a neurčité pojmy, 
jako je například „škodlivý obsah“, neboť 
zacílení tohoto obsahu by mohlo 
ohrožovat základní práva a svobodu 
projevu a uvádět poskytovatele služeb do 
právně nejasné situace;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 1
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu by mělo být 
přistupováno stejně přísně jako k 
nezákonnému obsahu mimo internet;

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu a trestné činnosti 
prováděné kybernetickými prostředky jako 
např. pohlavnímu vykořisťování dětí na 
internetu by mělo být přistupováno stejně 
přísně jako k nezákonnému obsahu a 
chování mimo internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu by mělo být 
přistupováno stejně přísně jako k 
nezákonnému obsahu mimo internet;

1. zdůrazňuje, že k nezákonnému 
internetovému obsahu by mělo být 
přistupováno stejně přísně a na základě 
stejných právních zásad jako k 
nezákonnému obsahu mimo internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. poukazuje na to, že akt o 
digitálních službách nesmí používat 
právně nedefinovaný pojem „škodlivý 
obsah“, ale musí řešit zveřejňování 
nezákonného obsahu; zdůrazňuje, že 
šíření nepravdivých prohlášení na 
sociálních médiích by mělo být omezeno 
tím, že uživatelé budou mít nad nabízeným 



AM\1208140CS.docx 41/136 PE653.762v02-00

CS

obsahem kontrolu; zdůrazňuje, že 
kurátorství obsahu na základě sledování 
chování uživatele musí vyžadovat souhlas 
dotčeného uživatele; navrhuje, aby 
uživatelé sociálních sítí měli právo vidět 
svou činnost v chronologickém pořadí; 
navrhuje, aby dominantní platformy měly 
povinnost poskytnout uživatelům 
rozhraní, které jim umožní obsah 
regulovat pomocí softwaru nebo služby 
dle jejich výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. Bod -1. zdůrazňuje, že 
modernizace stávajících pravidel 
elektronického obchodování může 
nevyhnutelně ovlivnit základní práva, 
včetně ochrany soukromí a osobních 
údajů, svobody projevu a informací, 
rovnosti a nediskriminace, svobody 
myšlení, svědomí a náboženského 
vyznání, svobody shromažďování a 
sdružování, svobody umění a věd a práva 
na účinnou právní ochranu; naléhavě 
proto vyzývá Komisi, aby byla ve svém 
přístupu mimořádně ostražitá a začlenila 
do své revize také mezinárodní normy v 
oblasti lidských práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. je přesvědčen, že rozhodovat o 
zákonnosti internetového obsahu je 
výhradně úkolem demokraticky 
odpovědných příslušný orgánů veřejné 
moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. Bod -1a konstatuje, že stávající 
digitální ekosystém podporuje rovněž 
problematické chování, jako jsou 
nenávistné verbální projevy a 
dezinformace; je znepokojen tím, že 
propagace kontroverzního obsahu se stala 
klíčovou součástí cílených 
podnikatelských modelů založených na 
reklamách, kde senzaci budící a 
polarizující obsah maximalizuje čas, který 
uživatelé stráví na internetu, což 
umožňuje vytvářet více profilovacích 
údajů, více reklamních hodin, a tím i větší 
zisky; zdůrazňuje, že tento typ 
podnikatelského modelu může mít velmi 
rušivý a negativní dopad nejen na 
jednotlivce a na jejich základní práva, ale 
i na společnosti jako celek;

Or. en

Pozměňovací návrh 88
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 1 b (nový)



AM\1208140CS.docx 43/136 PE653.762v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1b. zdůrazňuje, že poskytovatelé 
digitálních služeb by měli být povinni 
odstraňovat obsah svých uživatelů z 
internetu pouze na základě dostatečně 
odůvodněného příkazu, vydaného 
demokraticky odpovědným příslušným 
orgánem veřejné moci;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. zdůrazňuje, že rychlý rozvoj 
digitálních služeb vyžaduje silný 
legislativní rámec, který bude schopný 
reagovat na budoucí vývoj v oblasti 
ochrany osobních údajů a soukromí; 
zdůrazňuje proto, že v tomto ohledu musí 
všechny digitální služby plně respektovat 
právní předpisy Unie o ochraně údajů, 
totiž nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 (obecné nařízení o 
ochraně údajů)1a a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES (směrnice 
o soukromí a elektronických 
komunikacích)1a, která je v současné době 
přepracovávána, svobodu projevu a 
zásadu nediskriminace;

_________________
1a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 
2016 o ochraně fyzických osob v 
souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. 
věst. L 119, 4.5.2016, s. 1). Směrnice 
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Evropského parlamentu a Rady 
2002/58/ES ze dne 12. července 2002 o 
zpracování osobních údajů a ochraně 
soukromí v odvětví elektronických 
komunikací (směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích) (Úř. věst. L 
201, 31.7.2002, s. 37).1a Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 
4.5.2016. s. 1). Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2002/58/ES ze dne 12. 
července 2002 o zpracování osobních 
údajů a ochraně soukromí v odvětví 
elektronických komunikací (Směrnice o 
soukromí a elektronických komunikacích) 
(Úř. věst. L 201, 31.7.2002, s. 37).

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o jednoznačném 
společenském a hospodářském přínosu 
fungujícího jednotného digitálního trhu pro 
EU a její členské státy; vítá tyto přínosy, 
zejména lepší přístup k informacím a 
posílení svobody projevu; zdůrazňuje 
důležitou povinnost zajistit spravedlivý 
digitální ekosystém, v němž jsou 
dodržována základní práva a ochrana 
údajů; požaduje minimální úroveň zásahů 
na základě zásady nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva – včetně svobody projevu a 
informací a svobody a plurality 
sdělovacích prostředků – a ochrana údajů; 
požaduje minimální úroveň zásahů na 
základě zásady nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů a ve kterém 
je zajištěna digitální bezpečnost občanů 
na internetu; požaduje úroveň zásahů na 
základě zásady nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 93
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva – především svoboda 
projevu a informací a svoboda a pluralita 
sdělovacích prostředků – a ochrana údajů; 
požaduje, aby zásahy probíhaly na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva včetně svobody projevu, a 
respektováno soukromí a ochrana údajů; 
požaduje minimální úroveň zásahů na 
základě zásady nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 95
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, jehož jádro tvoří základní 
práva, zejména ochrana údajů, právo na 
soukromí a zákaz diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. je přesvědčen o jednoznačném 
hospodářském přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva a ochrana údajů; požaduje 
minimální úroveň zásahů na základě 
zásady nezbytnosti a proporcionality;

2. je přesvědčen o přínosu fungujícího 
jednotného digitálního trhu pro EU a její 
členské státy; zdůrazňuje důležitou 
povinnost zajistit spravedlivý digitální 
ekosystém, v němž jsou dodržována 
základní práva včetně ochrany údajů; 
požaduje komplexní a účinné regulační 
zásahy na základě zásady nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Paul Tang

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

2a. zdůrazňuje, že digitální služby a 
algoritmy, na kterých jsou založeny, musí 
plně respektovat základní lidská práva, a 
to zejména soukromí a ochranu osobních 
údajů, zákaz diskriminace a svobodu 
projevu a informací, které jsou zakotveny 
ve Smlouvách a Listině základních práv 
Evropské unie; vyzývá proto Komisi, aby 
uložila povinnost transparentnosti a 
vysvětlitelnosti algoritmů, sankce k 
vymáhání těchto povinností a možnosti 
lidského zásahu a přijala i další opatření, 
jako je nezávislý audit a specifické 
zátěžové zkoušky s cílem napomáhat 
dodržování a prosazování předpisů; 
domnívá se, že tyto nezávislé audity by 
měly být prováděny každoročně, obdobně 
jako ve finančním sektoru, s cílem 
prověřit, zda uplatňovaná politika v 
oblasti údajů, algoritmy a systémy brzd a 
protivah jsou v souladu se stanovenými 
kritérii a podléhají dostatečnému dohledu 
ze strany nezávislého orgánu;

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. je přesvědčen, že poskytovatelé 
digitálních služeb nesmějí uchovávat 
údaje pro účely vymáhání práva, pokud 
cílené uchovávání údajů jednotlivých 
uživatelů není přímo nařízeno 
demokraticky odpovědným orgánem 
veřejné moci v souladu s právem Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 99
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. konstatuje, že digitální služby 
využívají pokročilé algoritmy, které 
analyzují nebo předpovídají aspekty 
týkající se osobních preferencí, zájmů 
nebo chování uživatelů pro účely 
profilování; zdůrazňuje, že kvalita výstupů 
automatizovaných rozhodovacích 
algoritmů je závislá na kvalitě použitých 
údajů a na předem zvolených 
přednastavených parametrech; 
zdůrazňuje, že používání 
automatizovaných rozhodovacích 
algoritmů vyžaduje silný legislativní 
rámec, který chrání soukromí a osobní 
údaje, a společně s povinností řádné péče, 
která zajišťuje dohled na legitimní 
využívání algoritmů, což se netýká 
moderování obsahu, zajišťuje úplný 
soulad s předpisy; vyzývá proto Komisi, 
aby prostřednictvím podrobných 
odvětvových pokynů vypracovala režim 
povinnosti řádné péče, který bude 
vycházet ze směrnice o elektronickém 
obchodu tak, aby byly automatizované 
rozhodovací algoritmy používány v 
souladu se základními právy na ochranu 
osobních údajů a soukromí, jak jsou 
stanoveny v obecném nařízení o ochraně 
údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Moritz Körner

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

2b. požaduje, aby byly digitální služby 
v maximální možné míře přístupné bez 
toho, aby uživatelé museli odhalit svou 
totožnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. zdůrazňuje, že mezi světem 
internetu a mimo internet stále existují 
určité rozdíly, například pokud jde o 
anonymitu, absenci řídícího subjektu, 
rozdíly mezi rovnováhou moci a 
technickými schopnostmi; vyzývá proto 
Komisi, aby se ve svém návrhu aktu o 
digitálních službách řídila zásadou lidské 
důstojnosti a zásadou „to, co je 
protiprávní mimo internet, je protiprávní i 
na internetu“ a aby v rámci aktu o 
digitálních službách zavedla koncepci 
digitální důstojnosti, která je založena na 
těchto zásadách a která zahrnuje základní 
práva jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2c. opakuje, že poskytovatelé 
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digitálních služeb musí respektovat právo 
svých uživatelů na přenositelnost údajů, 
jak je stanoveno v právu Unie, a umožnit 
jim výkon tohoto jejich práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah v případech, kdy má 
poskytovatel hostingových služeb skutečně 
vědomost o tomto obsahu a jeho 
nezákonné povaze, odstraňován bez 
zbytečného odkladu a důsledně s cílem 
potírat trestnou činnost a porušování 
základních práv; domnívá se, že 
dobrovolné etické kodexy a standardní 
smluvní podmínky služeb nejsou pro 
řešení nezákonného obsahu v souladu se 
základními právy vhodné; zdůrazňuje, že 
odpovědnost za prosazování práva, 
rozhodování o zákonnosti online činností 
a nařizování poskytovatelům hostingových 
služeb co nejrychleji odstranit nezákonný 
obsah nebo k němu znemožnit přístup, 
musí mít nezávislé soudní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou 
činnost a porušování základních práv; 
domnívá se, že dobrovolné etické kodexy 
řeší problém pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován za použití jasného a 
harmonizovaného mechanismu pro 
oznamování protiprávního obsahu a 
přijímání opatření doplněného 
nezbytnými zárukami, jako je 
transparentnost procesu, právo na 
odvolání a přístup k účinnému soudnímu 
opravnému prostředku; domnívá se, že 
dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně a že by měl být zaveden 
účinnější režim odpovědnosti platforem;

Or. fr

Pozměňovací návrh 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá 

3. považuje za nezbytné, aby byl 
zjevně nezákonný obsah urychleně a 
důsledně odstraňován s cílem potírat 
trestnou činnost a propagandu terorismu; 
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se, že dobrovolné etické kodexy řeší 
problém pouze částečně;

domnívá se, že dobrovolné etické kodexy 
pomáhají omezit výskyt nelegálního 
obsahu na internetu a jsou dobrým 
mechanismem, který by měl být posílen;

Or. pl

Pozměňovací návrh 107
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou 
činnost a porušování základních práv; 
domnívá se, že dobrovolné etické kodexy 
řeší problém pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byly 
nezákonné činnosti urychleně a důsledně 
odstraňovány s cílem potírat protiprávní 
jednání a porušování základních práv; 
domnívá se, že dobrovolné etické kodexy 
nelze dostatečně prosazovat a při řešení 
tohoto problému se ukázaly být neúčinné;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou 
činnost, zejména pokud se týká dětí, a 
porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

Or. en
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Pozměňovací návrh 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah urychleně a důsledně 
odstraňován s cílem potírat trestnou činnost 
a porušování základních práv; domnívá se, 
že dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

3. považuje za nezbytné, aby byl 
nezákonný obsah důsledně odstraňován v 
přesně vymezeném časovém období s 
cílem potírat trestnou činnost a porušování 
základních práv; domnívá se, že 
dobrovolné etické kodexy řeší problém 
pouze částečně;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. vyzývá poskytovatele digitálních 
služeb, aby odstraňovali obsah 
přiměřeným a nediskriminačním 
způsobem a za všech okolností s 
patřičným ohledem na základní práva 
uživatelů a brali v úvahu zásadní význam 
svobody projevu a informací v otevřené a 
demokratické společnosti a s cílem bránit 
odstranění obsahu, který není nezákonný; 
žádá poskytovatele digitálních služeb, 
kteří chtějí z vlastního podnětu omezovat 
určitý legální obsah svých uživatelů, aby 
zvážili možnost označování obsahu 
namísto toho, aby jej odstraňovali, a 
uživatelé tak měli možnost se zodpovědně 
rozhodnout, zda k obsahu budou 
přistupovat;

Or. en
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Pozměňovací návrh 111
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

4. připomíná, že nezákonné 
internetové informace, služby a produkty 
by měly být internetovými platformami 
nejen odstraňovány, ale také by měly být 
vyšetřovány a stíhány; vyzývá Komisi, aby 
zvážila povinnost hlavních poskytovatelů 
hostingových služeb hlásit závažnou 
trestnou činnost, jakmile se o takové 
trestné činnosti dozví, příslušnému 
donucovacímu orgánu; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány, stejně jako 
přeshraniční spolupráce mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; v této souvislosti 
zdůrazňuje, že je třeba respektovat právní 
řád EU a zavedené zásady přeshraniční 
spolupráce; zdůrazňuje, že příslušné 
orgány musí mít k dispozici odpovídající 
zdroje, aby mohly účinně působit;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
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odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; domnívá 
se, že poskytování vnitrostátních soudních 
služeb specializovaným pracovníkům a s 
odpovídajícími finančními zdroji je 
základní podmínkou pro zlepšení přístupu 
k soudnictví a jeho účinnosti v oblasti 
digitálních služeb; vyzývá k odstranění 
překážek, které brání podávání stížností k 
příslušným orgánům; je přesvědčen, že 
vzhledem k bezhraniční povaze internetu a 
rychlému šíření nezákonného 
internetového obsahu by měla být zlepšena 
spolupráce mezi poskytovateli služeb a 
příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl být 
vyšetřován a stíhán; v této souvislosti se 
domnívá, že v některých členských státech 
nejsou zásadním problémem nevyřešené 
případy, ale naopak neotevřené případy; 
vyzývá k odstranění překážek, které brání 
podávání stížností k příslušným orgánům; 
je přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány; vyzývá za tímto 
účelem členské státy, aby vybavily své 
donucovací a justiční orgány potřebnou 
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kvalifikací, zdroji a nástroji, které jim 
umožní účinně řešit rostoucí počet 
případů týkajících se nelegálního obsahu 
na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl být 
vyšetřován a případně stíhán; v této 
souvislosti se domnívá, že v některých 
členských státech nejsou zásadním 
problémem jen nevyřešené případy, ale 
také neotevřené případy;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 

4. je přesvědčen, že vzhledem k 
bezhraniční povaze internetu a rychlému 
šíření nezákonného internetového obsahu 
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odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

by měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány, jakož i mezi 
jednotlivými příslušnými vnitrostátními 
orgány, například zavedením nástrojů 
založených na spolupráci a vzájemné 
důvěře mezi členskými státy, které např. 
přesahují rámec přeshraničního příkazu k 
odstranění internetového obsahu, který je 
jednoznačně a nepochybně nezákonný;

Or. pl

Pozměňovací návrh 116
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl vyšetřován a 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

4. připomíná, že nezákonný 
internetový obsah by měl být 
internetovými platformami nejen 
odstraňován, ale také by měl být 
vyšetřován, a pokud se jedná o trestný čin, 
stíhán; v této souvislosti se domnívá, že v 
některých členských státech nejsou 
zásadním problémem nevyřešené případy, 
ale naopak neotevřené případy; vyzývá k 
odstranění překážek, které brání podávání 
stížností k příslušným orgánům; je 
přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být spolupráce mezi poskytovateli 
služeb a příslušnými vnitrostátními orgány 
regulována na základě zásad nezbytnosti a 
proporcionality;

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 4 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

je přesvědčen, že vzhledem k bezhraniční 
povaze internetu a rychlému šíření 
nezákonného internetového obsahu by 
měla být zlepšena spolupráce mezi 
poskytovateli služeb a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 4 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4a. zdůrazňuje, že v případě porušení 
práva by měly být uplatňovány přiměřené 
sankce, které nesmí zahrnovat vyloučení 
jednotlivců z digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 

5. uznává, že u určitého obsahu lze 
nezákonnou povahu určit snadno, zatímco 
u jiného je toto rozhodování obtížnější, 



PE653.762v02-00 60/136 AM\1208140CS.docx

CS

obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu;

neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že automatizované nástroje 
nejsou dostatečně sofistikované na to, aby 
zasazení do kontextu zohledňovaly a 
odlišily nezákonný obsah od obsahu, který 
je v daném kontextu legální, což vede ke 
zbytečným omezením svobody projevu a 
informací; zdůrazňuje, že přezkum 
automatizovaných zpráv poskytovateli 
služeb, jejich zaměstnanci nebo dodavateli 
tento problém neřeší, neboť soukromí 
zaměstnanci postrádají nezávislost, 
kvalifikaci a odpovědnost veřejných 
orgánů; zdůrazňuje proto, že akt o 
digitálních službách musí výslovně 
zakazovat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí 
zprostředkovatelé měli povinnost používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu, a upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a odstraňování; 
postupy moderování obsahu, které 
poskytovatelé používají, nesmějí vést k 
žádným kontrolním opatřením ex ante 
založeným na automatizovaných 
nástrojích nebo na filtrování 
nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované 
na to, aby zasazení do kontextu 
zohledňovaly, což by mohlo vést ke 

5. uznává, že rozhodnutí o nezákonné 
povaze informací, produktů a služeb na 
internetu je obtížné, neboť vyžaduje 
kontextualizaci; upozorňuje, že 
automatizované nástroje nejsou schopny 
rozlišovat nezákonný obsah od obsahu, 
který je v daném kontextu legální, což by 
mohlo vést ke zbytečným omezením 
svobody projevu; zdůrazňuje, že přezkum 
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zbytečným omezením svobody projevu; automatizovaných zpráv poskytovateli 
služeb, jejich zaměstnanci nebo dodavateli 
tento problém neřeší, neboť soukromí 
zaměstnanci postrádají nezávislost, 
kvalifikaci a odpovědnost veřejných 
orgánů; zdůrazňuje proto, že akt o 
digitálních službách musí výslovně 
zakazovat, aby poskytovatelé hostingových 
služeb nebo jiní techničtí 
zprostředkovatelé měli povinnost používat 
automatizované nástroje k moderování 
obsahu, a upustit od nařizování 
mechanismů oznamování a odstraňování; 
postupy moderování obsahu, které 
poskytovatelé používají, nesmějí vést k 
žádným kontrolním opatřením ex ante 
založeným na automatizovaných 
nástrojích nebo na filtrování 
nahrávaného obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu;

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
odstraněním obsahu a poškození svobody 
projevu; zdůrazňuje, že nelegální obsah 
na internetu lze snadno rozmnožovat, což 
značně zvyšuje nepříznivý dopad ve velmi 
krátké lhůtě; je proto přesvědčen, že 
poskytovatelé digitálních služeb by měli 
mít možnost využívat automatizované 
nástroje s lidským dohledem za účelem 
odhalování, odstraňování nebo 
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zablokování přístupu k obsahu, jehož 
nezákonnost byla určena soudem nebo 
může být snadno určena bez zasazení do 
kontextu;

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované 
na to, aby zasazení do kontextu 
zohledňovaly, což by mohlo vést ke 
zbytečným omezením svobody projevu;

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
připomíná v této souvislosti, že stávající 
automatizované nástroje nejsou schopné 
rozpoznat význam kontextu pro konkrétní 
prvky obsahu, a zdůrazňuje, že algoritmy 
nejsou v současné době schopny kritické 
analýzy, a domnívá se proto, že akt o 
digitálních službách by neměl ukládat 
žádné povinné používání 
automatizovaných nástrojů při 
zmírňování obsahu; je přesvědčen, že 
veškerá dobrovolná automatizovaná 
opatření zavedená platformami pro 
hosting obsahu by měla podléhat 
rozsáhlému lidskému dohledu a plné 
transparentnosti s ohledem na svou 
koncepci i výkonnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu;

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu; je přesvědčen, 
že použití umělé inteligence v této oblasti 
musí být v souladu s evropským právem a 
zásadami Unie v oblasti ochrany a 
transparentnosti údajů a musí podléhat 
dohledu člověka;

Or. fr

Pozměňovací návrh 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu;

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným a 
škodlivým omezením svobody projevu, 
politických názorů a práva na přístup k 
celé škále často kontroverzních informací, 
a vést k filtrování a cenzuře internetu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
upozorňuje, že některé automatizované 
nástroje nejsou dostatečně sofistikované na 
to, aby zasazení do kontextu zohledňovaly, 
což by mohlo vést ke zbytečným 
omezením svobody projevu;

5. uznává, že u určitých typů obsahu 
lze nezákonnou povahu určit snadno, 
zatímco u jiných je toto rozhodování 
obtížnější, neboť vyžaduje kontextualizaci; 
považuje za nezbytné vyjasnit definici 
„nezákonného“ a „nebezpečného“ 
obsahu; upozorňuje, že některé 
automatizované nástroje nejsou dostatečně 
sofistikované na to, aby zasazení do 
kontextu zohledňovaly, což by mohlo vést 
ke zbytečným omezením svobody projevu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 5 – pododstavec 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

v této souvislosti se domnívá, že při 
určování toho, zda je obsah nelegální na 
základě konkrétního kontextu, mohou 
hrát důležitou úlohu i další zúčastněné 
strany v rámci internetového ekosystému, 
jako jsou uživatelé, nositelé práv či 
sdělovací prostředky; vyzývá tyto 
zúčastněné strany, aby úzce 
spolupracovaly a vyměňovaly si informace 
s platformami, aby jim pomohly účinně 
rozpoznat a řešit nezákonný obsah;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Nadine Morano

Návrh usnesení
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Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. zdůrazňuje, že odstranění on-line 
obsahu musí být v souladu se svobodami 
projevu a komunikace;

Or. fr

Pozměňovací návrh 128
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu;

6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu; zdůrazňuje, že v zájmu ochrany 
norem svobody projevu, zabránění 
střetům právních předpisů, zamezení 
neodůvodněnému a neúčinnému 
zeměpisnému blokování a úsilí o vytvoření 
harmonizovaného jednotného digitálního 
trhu se nevyžaduje, aby poskytovatelé 
hostingových služeb odstraňovali 
informace, které jsou v jejich zemi původu 
legální, nebo aby znemožňovali přístup k 
těmto informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu;

6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu; zdůrazňuje proto, že vnitrostátní 
orgány by měly mít možnost vydávat a 
vymáhat příkazy k odstranění obsahu 
pouze ve vztahu k poskytovatelům služeb, 
kteří jsou usazeni na jejich území;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu;

6. zdůrazňuje, že konkrétní informace 
lze považovat v jednom členském státě za 
nezákonné, zatímco v jiném členském státě 
se na ně může vztahovat právo na svobodu 
projevu; vyzývá ke strukturovanému 
dialogu mezi členskými státy s cílem 
posoudit riziko konkrétních typů obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. je přesvědčen, že poskytovatelé 
digitálních služeb nesmí být nuceni 
uplatňovat vnitrostátní omezení svobody 
projevu platné v jednom členském státě v 
jiném členském státě, kde toto omezení 
neplatí.
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Or. en

Pozměňovací návrh 132
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. zdůrazňuje, že nezákonný obsah by 
měl být odstraněn tam, kde je spravován, 
a že pouzí zprostředkovatelé nemají 
povinnost blokovat přístup k obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu, 
dodržování základních práv a zvýšenou 
ochranu spotřebitele; domnívá se, že 
reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu; vyzývá Radu, aby 
urychleně přijala obecný přístup, který 
nesníží současnou úroveň ochrany 
spotřebitelů, s cílem co nejdříve zahájit 
třístranná jednání s Evropským 
parlamentem o návrhu nařízení o 
soukromí a elektronických komunikacích;
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Or. en

Pozměňovací návrh 134
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi, jako je panující zvyk 
obecně rozšířeného profilování a 
rozhodování prostřednictvím algoritmů, 
které proniká do všech oblastí života, a 
zaručit právní jistotu a dodržování 
základních práv; domnívá se, že reforma 
by měla vycházet z pevného základu 
stávajících právních předpisů EU, zejména 
z obecného nařízení o ochraně údajů a 
směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
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zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů, směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu, a měla by respektovat 
nadřazenost odvětvových nástrojů, jako je 
revidovaná směrnice o audiovizuálních 
mediálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené roztříštěností mezi 
členskými státy a s novými technologiemi, 
jakož i zaručit právní jistotu a dodržování 
základních práv, zejména svobody projevu; 
domnívá se, že reforma by měla vycházet z 
pevného základu stávajících právních 
předpisů EU, zejména z obecného nařízení 
o ochraně údajů a směrnice o ochraně 
soukromí a elektronických komunikacích, 
a být s nimi v plném souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 137
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
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řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů, směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích a 
odvětvových nástrojů, jako je revidovaná 
směrnice o audiovizuálních mediálních 
službách, a být s nimi v plném souladu;

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu a 
dodržování základních práv; domnívá se, 
že reforma by měla vycházet z pevného 
základu stávajících právních předpisů EU, 
zejména z obecného nařízení o ochraně 
údajů a směrnice o ochraně soukromí a 
elektronických komunikacích, a být s nimi 
v plném souladu;

7. je pevně přesvědčen, že stávající 
právní rámec EU upravující digitální 
služby by měl být aktualizován s cílem 
řešit problémy spojené s novými 
technologiemi a zaručit právní jistotu, 
dodržování základních práv a ochranu 
soukromí; domnívá se, že reforma by měla 
vycházet z pevného základu stávajících 
právních předpisů EU, zejména z obecného 
nařízení o ochraně údajů a směrnice o 
ochraně soukromí a elektronických 
komunikacích, a být s nimi v plném 
souladu;

Or. fr

Pozměňovací návrh 139
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)



AM\1208140CS.docx 71/136 PE653.762v02-00

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. zdůrazňuje, že praktická schopnost 
jednotlivců porozumět složitosti datových 
ekosystémů, jimiž jsou obklopeni, a 
orientovat se v nich je mimořádně 
omezená, stejně jako schopnost zjistit, zda 
jsou jim poskytované informace a služby, 
které používají, zpřístupňovány za 
stejných podmínek jako ostatním 
uživatelům; vyzývá proto Komisi, aby 
transparentnost a nediskriminace tvořila 
stěžejní složku aktu o digitálních 
službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel;

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci a 
vyjasnění pravidel týkajících se 
odpovědnosti, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; je přesvědčen, že tato 
pravidla by měla zachovat výjimky z 
odpovědnosti pro zprostředkovatele, kteří 
nemají vědomost o nezákonné činnosti 
nebo informacích na svých platformách; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti boje 
proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel a nižší úrovni ochrany 
základních práv v EU;

Or. en
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Pozměňovací návrh 141
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel;

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci a 
vyjasnění pravidel týkajících se 
odpovědnosti, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; je přesvědčen, že tato 
pravidla by měla zachovat výjimky z 
odpovědnosti pro zprostředkovatele, kteří 
nemají vědomost o nezákonné činnosti 
nebo informacích na svých platformách; 
vyjadřuje znepokojení nad tím, že 
vnitrostátní právní předpisy v oblasti boje 
proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel a nižší úrovni ochrany 
základních práv v EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel;

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k narůstající 
roztříštěnosti pravidel;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 143
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU co nejširší harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel;

8. považuje za nezbytné zajistit na 
úrovni EU úplnou harmonizaci pravidel 
týkajících se výjimek z odpovědnosti a 
moderování obsahu, aby bylo zaručeno 
dodržování základních práv a svobod 
uživatelů v celé EU; vyjadřuje znepokojení 
nad tím, že vnitrostátní právní předpisy v 
oblasti boje proti nenávistným projevům a 
dezinformacím, které byly přijaty v 
poslední době, vedou k roztříštěnosti 
pravidel;

Or. en

Pozměňovací návrh 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
posílení pravidel hospodářské soutěže ve 
vztahu k poskytovatelům digitálních 
služeb s cílem zabránit poškození 
hospodářské soutěže a spotřebitelů; žádá, 
aby akt o digitálních službách požadoval, 
aby poskytovatelé digitálních služeb při 
řešení nezákonných činností uplatňovali 
účinné, soudržné, transparentní a 
spravedlivé postupy a procesní záruky v 
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souladu s evropským právem; je pevně 
přesvědčen, že tato oblast by měla být 
harmonizována v rámci jednotného 
digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 145
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při činnostech ve snaze zamezit 
materiálům zobrazujícím pohlavní 
zneužívání dětí na internetu 
prostřednictvím jejich odhalování a v 
případě jejich spolehlivé identifikace 
jejich nahlášení a při odstraňování 
nezákonného obsahu uplatňovali účinné, 
soudržné, transparentní a spravedlivé 
postupy a procesní záruky v souladu s 
evropskými hodnotami; je pevně 
přesvědčen, že tato oblast by měla být 
harmonizována v rámci jednotného 
digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s hodnotami 
vycházejícími z římské civilizace a 
odvozenými z křesťanské etiky, jež tvoří 
základ existence Evropského společenství; 
je pevně přesvědčen, že tato oblast by měla 
být harmonizována v rámci jednotného 
digitálního trhu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami, a zároveň stanoví postup pro 
spolupráci s donucovacími a justičními 
orgány; je pevně přesvědčen, že tato oblast 
by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu 
prostřednictvím požadavku, aby 
poskytovatelé digitálních služeb při 
odstraňování nezákonného obsahu 
uplatňovali účinné, soudržné, transparentní 
a spravedlivé postupy a procesní záruky v 
souladu s evropskými hodnotami; je pevně 
přesvědčen, že tato oblast by měla být 
harmonizována v rámci jednotného 
digitálního trhu;

9. proto vyzývá k zachování 
otevřenosti a konkurenceschopnosti 
jednotného digitálního trhu tím, že 
poskytovatelé digitálních služeb budou při 
odstraňování nezákonného obsahu 
uplatňovat účinné, soudržné, transparentní 
a spravedlivé postupy se silnými 
procesními zárukami v souladu s 
evropskými právními předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při řešení nezákonného obsahu 
uplatňovali účinné, soudržné, transparentní 
a spravedlivé postupy a procesní záruky v 
souladu s právem a evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 150
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami; je pevně přesvědčen, že tato 
oblast by měla být harmonizována v rámci 
jednotného digitálního trhu;

9. proto vyzývá k vypracování 
legislativních návrhů, jež zachovají 
otevřenost a konkurenceschopnost 
jednotného digitálního trhu prostřednictvím 
požadavku, aby poskytovatelé digitálních 
služeb při odstraňování nezákonného 
obsahu uplatňovali účinné, soudržné, 
transparentní a spravedlivé postupy a 
procesní záruky v souladu s evropskými 
hodnotami a právem; je pevně přesvědčen, 
že tato oblast by měla být harmonizována v 
rámci jednotného digitálního trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování 
obsahu, by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování;

10. domnívá se, že by toho mělo být 
dosaženo, aniž by bylo třeba se uchylovat k 
obecným požadavkům na monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování obsahu, 
by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování;

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování obsahu, 
by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování; navrhuje zavedení 
společného a trvalého rámce odpovědnosti 
za platformu s cílem identifikovat a 
účinně odstranit nezákonný obsah; 
zejména se domnívá, že rámec 
harmonizovaný na evropské úrovni by měl 
být založen na povinnostech náležité péče, 
aby platformy mohly vedle povinností v 
oblasti transparentnosti a informací také 
zavádět proaktivní a účinná opatření; 
domnívá se, že je důležité podporovat 
postupy „oznamování a přijímání 
opatření“ pro identifikaci nového obsahu, 
s povinnostmi sledovat obsah, který je již 
považován za nezákonný a odstraněný, 
aby se zabránilo jeho opětovnému výskytu 
on-line;

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování obsahu, 
by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 

10. domnívá se v této souvislosti, že 
velké internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování obsahu, 
služeb nebo produktů, nebo je doporučují, 
by měly nést větší, ale přiměřenou 
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poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování;

odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a služby, které nabízejí 
uživatelům; v tomto smyslu se domnívá, že 
internetová tržiště musí být odpovědná v 
případě, že získají důvěryhodné důkazy o 
nezákonné činnosti; zdůrazňuje, že by 
toho mělo být dosaženo, aniž by bylo třeba 
se uchylovat k obecným požadavkům na 
monitorování či obecné a nedefinované 
povinnosti řádné péče; zdůrazňuje, že v 
zájmu zajištění právní jistoty musí nový 
právní rámec stanovit úplný a přesný 
výčet povinností poskytovatelů digitálních 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování obsahu, 
by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování;

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které zajišťují 
hosting obsahu, by měly nést přiměřenou 
odpovědnost za obsah třetích stran, jemuž 
poskytují hosting, pouze pokud mají 
skutečně vědomost o nezákonném obsahu 
a jeho nezákonné povaze; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným požadavkům 
na monitorování a kontrolním opatřením 
ex ante založeným na automatizovaných 
nástrojích nebo na filtrování 
nahrávaného obsahu; zdůrazňuje, že 
právní režim pro odpovědnost 
poskytovatelů digitálních služeb by neměl 
záviset na nejasných pojmech, jako je 
„aktivní“ nebo „pasivní“ úloha 
poskytovatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 155
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. domnívá se v této souvislosti, že 
internetové platformy, které aktivně 
zajišťují hosting nebo moderování 
obsahu, by měly nést větší, ale přiměřenou 
odpovědnost za infrastrukturu, již 
poskytují, a za obsah v ní; zdůrazňuje, že 
by toho mělo být dosaženo, aniž by bylo 
třeba se uchylovat k obecným 
požadavkům na monitorování;

10. domnívá se v této souvislosti, že je 
důležité, aby internetové platformy měly 
stanoveny jasná pravidla, požadavky a 
záruky pro harmonizovaný postup pro 
oznamování protiprávního obsahu a 
přijímání opatření; zdůrazňuje, že jakékoli 
opatření přijaté za účelem odstranění 
nezákonného obsahu nemůže zakládat ani 
v sobě zahrnovat obecný požadavek na 
monitorování;

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. zdůrazňuje, že veřejné orgány 
nesmějí poskytovatelům digitálních služeb 
ukládat žádné povinnosti – de jure, ani de 
facto –, aby monitorovali informace, které 
přenášejí nebo uchovávají, ani obecnou 
povinnost vyhledávat, moderovat nebo 
filtrovat obsah, který by mohl ukazovat na 
nezákonnou činnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 157
Moritz Körner
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Návrh usnesení
Bod 10 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10b. je přesvědčen, že od poskytovatelů 
digitálních služeb nesmí být vyžadováno, 
aby předcházeli nahrávání nezákonného 
obsahu; zároveň je přesvědčen, že pokud 
je to technicky proveditelné, může být na 
základě dostatečně odůvodněných příkazů 
demokraticky odpovědných příslušných 
orgánů veřejné moci a při plném 
zohlednění konkrétního kontextu obsahu 
požadováno, aby poskytovatelé digitálních 
služeb prováděli pravidelné vyhledávání 
specifických částí obsahu, které, jak 
vyplývá z rozsudku ESD ve věci C-18/18, 
jsou totožné s obsahem, který již soud 
prohlásil za nezákonný, nebo jsou mu 
rovnocenné, a odstranili tento obsah z 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem 
řešit výskyt nezákonného obsahu v rámci 
jejich služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

11. podporuje jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 159
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem 
řešit výskyt nezákonného obsahu v rámci 
jejich služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

11. naléhavě vyzývá k přijetí pravidel 
týkajících se transparentních mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
opatření s cílem řešit výskyt nezákonných 
činností v rámci svých služeb; tato 
opatření by měla zahrnovat spolehlivý 
postup autentizace a ověřování 
podnikových uživatelů u služeb a 
produktů, které na svých platformách 
nabízejí nebo jejichž nabízení usnadňují a 
současně zachovat anonymitu 
spotřebitelů; zdůrazňuje, že za 
rozhodování o tom, zda je určitá činnost 
legální či nikoli, by měly být v konečném 
důsledku odpovědné nezávislé orgány 
veřejné správy; podporuje jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
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požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci jejich 
služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci svých 
služeb a zamezit mu, domnívá se, že by to 
mělo znamenat povinnost platforem 
rozpoznat a odstranit spolehlivě 
identifikovaný materiál zobrazující 
pohlavní zneužívání dětí; podporuje 
vyvážený přístup s povinností řádné péče a 
jasný řetězec odpovědnosti, aby se 
zabránilo zbytečné regulační zátěži pro 
platformy a zbytečnému a nepřiměřenému 
omezování základních práv, včetně 
svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci jejich 
služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
opatření přiměřená jejich dosahu a 
technickým a operačním kapacitám s cílem 
řešit výskyt nezákonného obsahu v rámci 
jejich služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, svobody kontroverzního 
a polemického projevu a omezování 
propagace různých filozofických, 
sociálních a politických myšlenek;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci jejich 
služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci jejich 
služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče, který je založen na 
posouzení rizik, jimž jsou platformy 
vystaveny a které je pravděpodobně 
povedou k přijetí proaktivních opatření, a 
jasný řetězec odpovědnosti, aby se 
zabránilo zbytečné regulační zátěži pro 
platformy a zbytečnému a nepřiměřenému 
omezování základních práv, včetně 
svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem 
řešit výskyt nezákonného obsahu v rámci 
jejich služeb; podporuje vyvážený přístup 
s povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 

11. očekává, že poskytovatelé 
digitálních služeb zavedou spravedlivé a 
transparentní mechanismy pro 
oznamování protiprávního obsahu, které 
uživatelům umožní oznamovat 
potenciálně protiprávní obsah příslušným 
demokraticky odpovědným orgánům 
veřejné moci; zdůrazňuje, že tento postup 
by měl zabránit zbytečné regulační zátěži a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;
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zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem řešit 
výskyt nezákonného obsahu v rámci jejich 
služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 
dosahu a operačním kapacitám s cílem 
účinně řešit výskyt nezákonného obsahu v 
rámci svých služeb, a přitom ponechat 
volbu konkrétních opatření na 
platformách; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. zdůrazňuje, že tento postup by měl 
zahrnout pravidla týkající se mechanismů 
pro oznamování protiprávního obsahu a 
požadavky na platformy, aby přijímaly 
proaktivní opatření přiměřená jejich 

11. zdůrazňuje, že nový legislativní 
rámec by měl zahrnout pravidla týkající se 
mechanismů pro oznamování protiprávního 
obsahu s cílem řešit výskyt nezákonného 
obsahu na internetu a současně se 
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dosahu a operačním kapacitám s cílem 
řešit výskyt nezákonného obsahu v rámci 
jejich služeb; podporuje vyvážený přístup s 
povinností řádné péče a jasný řetězec 
odpovědnosti, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu;

vyhnout zavádění mechanismu 
uplatňujícího zásadu trvalého odstranění 
protiprávního obsahu; platné právní 
předpisy stanoví úplný a přesný výčet 
povinností poskytovatelů digitálních 
služeb a neukládají obecné povinnosti 
řádné péče, aby se zabránilo zbytečné 
regulační zátěži pro platformy a 
zbytečnému a nepřiměřenému omezování 
základních práv, včetně svobody projevu, 
přístupu k informacím a práva na 
soukromí;

Or. en

Pozměňovací návrh 166
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. domnívá se, že je třeba zajistit větší 
zprůhlednění právních předpisů a dialog 
se zúčastněnými stranami, aby byli 
poskytovatelé služeb informační 
společnosti motivováni k účasti na dalších 
dobrovolných činnostech a moderovali 
svůj obsah v souladu s právem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 167
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
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zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla v souladu s 
právními předpisy, řádně podložená a aby 
se při nich dodržovala základní práva; 
připomíná, že ačkoli postupy 
protioznámení, mechanismy pro 
vyřizování stížností a pro mimosoudní 
řešení sporů mohou být cenným 
nástrojem ochrany základních práv 
uživatelů digitálních služeb, nemohou být 
překážkou v přístupu k účinnému 
opravnému prostředku a právní ochraně;

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
požadavku na lidský dozor a ověřování, s 
cílem zajistit, aby rozhodnutí o odstranění 
nebo blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; zdůrazňuje, že vůči 
osobám, které systematicky a opakovaně 
podávají neoprávněná protioznámení 
nebo tohoto institutu systematicky a 
opakovaně zneužívají, je třeba uplatnit 
sankce; připomíná, že by měla být 
zachována možnost opravného prostředku 
s cílem naplnit právo na účinnou právní 
ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že v návaznosti 
na konečné rozhodnutí přijaté 
platformami v souladu s vnitřním 
systémem pro podávání stížností by měla 
být zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

Or. pl

Pozměňovací návrh 170
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění obsahu 
z internetu byla přesná, řádně podložená a 
aby se při nich dodržovala základní práva; 
připomíná, že by měla být zpřístupněna 
možnost opravného prostředku s cílem 
naplnit právo na účinnou právní ochranu; 
je přesvědčen, že veškerá rozhodnutí o 
odstranění obsahu uživatele z internetu 
musí podléhat lidskému dozoru a 
ověřování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění nebo 
blokování obsahu byla přesná, řádně 
podložená a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

12. zdůrazňuje, že kromě postupů 
protioznámení jsou nezbytné vhodné 
záruky a řádné procesní povinnosti, včetně 
lidského dozoru a ověřování, s cílem 
zajistit, aby rozhodnutí o odstranění obsahu 
byla přesná, řádně podložená, chránila 
spotřebitele a aby se při nich dodržovala 
základní práva; připomíná, že by měla být 
zpřístupněna možnost účinného opravného 
prostředku s cílem naplnit právo na 
účinnou právní ochranu;

Or. en

Pozměňovací návrh 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 12 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12a. zdůrazňuje, že v zájmu ochrany 
svobody projevu a informací má zásadní 
význam zachování režimu omezené 
odpovědnosti pro zprostředkovatele, kteří 
nemají vědomost o nezákonné činnosti 
nebo informacích; zdůrazňuje, že právní 
režim pro odpovědnost poskytovatelů 
digitálních služeb by neměl záviset na 
nejasných pojmech, jako je „aktivní“ 
nebo „pasivní“ úloha poskytovatelů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 173
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce; vyzývá k vytvoření 
střediska EU pro předcházení pohlavnímu 
zneužívání dětí a boje proti němu, které by 
zajistilo účinnou a koordinovanou reakci 
na případy pohlavního zneužívání dětí na 
internetu, jak to požaduje usnesení 
Evropského parlamentu o právech dětí u 
příležitosti 30. výročí Úmluvy OSN o 
právech dítěte ze dne 26. listopadu 2019;

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 

13. podporuje zásadu země původu, 
včetně odchylky v případě spotřebitelských 
smluv, je však třeba vyjasnit režim 
odpovědnosti, zejména pro internetová 
tržiště; při žádostech o odstranění obsahu 
považuje za důležité zlepšit koordinaci 
mezi příslušnými vnitrostátními orgány; 
zdůrazňuje, že by takové příkazy měly 
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práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

podléhat právním zárukám, aby se předešlo 
zneužívání a aby se zajistilo plné 
dodržování základních práv; zdůrazňuje, že 
na poskytovatele služeb, kteří neplní 
povinnosti v oblasti transparentnosti, 
soudní příkazy a další ustanovení aktu o 
digitálních službách, by měl být uplatněn 
účinný mechanismus dozoru a 
prosazování, včetně sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 175
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. podporuje zachování stávajícího 
rámce omezené odpovědnosti za obsah a 
zásadu země původu, ale při žádostech o 
odstranění obsahu považuje za zásadní 
lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly být vydány justičním 
orgánem členského státu, ve kterém se 
nachází poskytovatel hostingových služeb, 
a měly by podléhat právním zárukám, aby 
se předešlo zneužívání a aby se zajistilo 
plné dodržování základních práv; 
zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům služeb, 
kteří neplní zákonné příkazy, by se měly 
uplatňovat mechanismy vymáhání;

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 13
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že žádosti příslušných 
orgánů o odstranění obsahu by měly být 
konkrétní a měly by jednoznačně uvádět 
právní základ pro toto odstranění; 
zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům služeb, 
kteří neplní zákonné příkazy, by se měly 
uplatňovat sankce;

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv a občanských práv a svobod; 
zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům služeb, 
kteří neplní zákonné příkazy, přestože k 
tomu mají technické a provozní kapacity, 
by se měly uplatňovat přiměřené sankce;

Or. pl

Pozměňovací návrh 178
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Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. podporuje výjimku omezené 
odpovědnosti pro všechny typy 
zprostředkovatelů a zásadu země původu a 
při žádostech o odstranění obsahu považuje 
za zásadní lepší koordinaci mezi 
příslušnými vnitrostátními orgány; 
zdůrazňuje, že by takové příkazy měly 
podléhat právním zárukám, aby se předešlo 
zneužívání a aby se zajistilo plné 
dodržování základních práv; zdůrazňuje, že 
sankce by se měly uplatňovat pouze vůči 
poskytovatelům služeb, kteří neplní 
zákonné příkazy;

Or. en

Pozměňovací návrh 179
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. podporuje omezenou odpovědnost 
za obsah a zásadu země původu, ale při 
žádostech o odstranění obsahu považuje za 
zásadní lepší koordinaci mezi příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že by 
takové příkazy měly podléhat právním 
zárukám, aby se předešlo zneužívání a aby 
se zajistilo plné dodržování základních 
práv; zdůrazňuje, že vůči poskytovatelům 
služeb, kteří neplní zákonné příkazy, by se 
měly uplatňovat sankce;

13. (Netýká se českého znění.)  

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. zdůrazňuje, že odpovědnost za 
prosazování práva, rozhodování o 
zákonnosti činností na internetu a 
nařizování poskytovatelům hostingových 
služeb co nejrychleji odstranit obsah nebo 
k němu znemožnit přístup, by měly mít 
nezávislé soudní orgány; povinnost 
odstranit obsah má pouze poskytovatel 
hostingových služeb, který má skutečně 
vědomost o nezákonném obsahu a jeho 
nezákonné povaze;

Or. en

Pozměňovací návrh 181
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. konstatuje, že opatření zaměřená 
na uživatele (tzv. „cílení“) jsou oblastí, 
která vyžaduje pečlivý dozor; poukazuje 
na to, že tato praxe byla zahrnuta do 
obecného nařízení o ochraně osobních 
údajů a měla by být nejprve řádně 
prosazována v celé EU, než začnou být 
zvažovány nové právní předpisy;

Or. pl

Pozměňovací návrh 182
Moritz Körner

Návrh usnesení
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Bod 13 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13a. požaduje, aby poskytovatelé 
digitálních služeb, kteří se dozví o 
údajném nelegálním obsahu svých 
uživatelů, bez zbytečného odkladu 
informovali příslušné orgány veřejné 
správy;

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Bartosz Arłukowicz

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. vyzývá všechny digitální subjekty, 
aby dodržovaly pravidla pro zveřejňování 
informací, která ukládá obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů, a to i při 
shromažďování a zaznamenávání voleb 
uživatelů a předávání těchto voleb 
uživatelů technologickým partnerům před 
tím, než dojde ke zpracování osobních 
údajů; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 184
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 13 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13b. žádá členské státy a poskytovatele 
digitálních služeb, aby zavedly 
transparentní, účinné, spravedlivé a 
rychlé mechanismy pro vyřizování 
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stížností a opravné prostředky, které 
uživatelům umožní napadnout stažení 
jejich obsahu z internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 185
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 13 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13c. žádá členské státy, aby zlepšily 
přístup ke svým systémům soudnictví a 
prosazování práva a jejich účinnost, 
pokud jde o určení protiprávnosti obsahu 
na internetu a řešení sporů týkajících se 
odstranění obsahu z internetu, a aby za 
tímto účelem zvážily možnost zřídit v 
rámci svých vnitrostátních systémů 
soudnictví a prosazování práva 
specializované soudy a jednotky 
prosazování práva;

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 13 d (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13d. je přesvědčen, že ani poskytovatele 
služeb infrastruktury, poskytovatele 
platebních služeb a další společnosti 
nabízející služby poskytovatelům 
digitálních služeb, ani poskytovatele 
digitálních služeb s přímým vztahem s 
uživatelem nelze činit odpovědnými za 
obsah, který uživatel z vlastního podnětu 
nahrává nebo stahuje; zároveň je 
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přesvědčen, že poskytovatelé digitálních 
služeb, kteří mají přímý vztah s 
uživatelem, který nahrál nezákonný 
obsah, a v jejichž možnostech je konkrétní 
prvky obsahu uživatele odstranit z 
internetu, musí nést odpovědnost za to, že 
urychleně nereagují na dostatečně 
odůvodněné příkazy vydané demokraticky 
odpovědnými příslušnými orgány veřejné 
moci k odstranění nezákonného obsahu z 
internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
zdůrazňuje, že spravedlnost a dodržování 
norem v oblasti základních práv týkajících 
se standardních smluvních podmínek, 
které ukládají zprostředkovatelé 
uživatelům svých služeb, musí podléhat 
soudnímu přezkumu; domnívá se, že 
standardní smluvní podmínky, které 
nepatřičně omezují základní práva 
uživatelů, jako je právo na soukromí a 
svobodu projevu, by neměly být závazné;

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 14
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé a pro 
uživatele by měly být snadno přístupné; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé a pro 
uživatele by měly být snadno přístupné; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Kris Peeters

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 14. je přesvědčen, že by podmínky 
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poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní, spravedlivé a pro 
uživatele snadno přístupné; vyjadřuje 
politování nad skutečností, že některé 
podmínky služeb od obsahových platforem 
neumožňují při prosazování práva využívat 
neosobní účty, což představuje hrozbu jak 
pro případné vyšetřování, tak pro osobní 
bezpečnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 
platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

14. je přesvědčen, že v zájmu ochrany 
základních práv a zájmů spotřebitelů by 
akt o digitálních službách měl zavést 
pravidla s cílem zajistit, aby podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb byly jasné, 
transparentní a spravedlivé;

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
vyjadřuje politování nad skutečností, že 
některé podmínky služeb od obsahových 

14. je přesvědčen, že by podmínky 
poskytovatelů digitálních služeb měly být 
jasné, transparentní a spravedlivé; 
připomíná, že každé oznámení o 
odstranění vydané některým orgánem 
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platforem neumožňují při prosazování 
práva využívat neosobní účty, což 
představuje hrozbu jak pro případné 
vyšetřování, tak pro osobní bezpečnost;

musí mít vždy základ v právních 
předpisech a nikoli v podmínkách 
poskytovatelů digitálních služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 14 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14a. zdůrazňuje, že v souladu se 
zásadou minimalizace údajů stanovenou v 
obecném nařízení o ochraně údajů musí 
akt o digitálních službách vyžadovat, aby 
zprostředkovatelé umožnili, že využívání 
jejich služeb a platby za ně budou 
anonymní, je-li to technicky proveditelné, 
jelikož anonymita účinně zabraňuje 
neoprávněnému zveřejnění, krádeži 
totožnosti a jiným formám zneužití 
osobních údajů shromážděných na 
internetu; pouze pokud platné právní 
předpisy ukládají podnikům povinnost, 
aby sdělili svou totožnost, mohou být 
poskytovatelé hlavních trhů povinni jejich 
totožnost ověřovat, zatímco v jiných 
případech musí být respektováno právo 
využívat digitální služby anonymně;

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 15. zdůrazňuje, že veškeré snahy o 
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spravedlivý digitální ekosystém, měly by se 
také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

regulaci nebo moderování politické 
reklamy by měly být zakázány;

Or. pl

Pozměňovací návrh 195
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by se 
také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. zdůrazňuje, že je třeba regulovat 
kurátorství obsahu a cílenou reklamu 
využívající sledování tím, že uživatelům 
bude dána možnost většího výběru a větší 
kontrola; zdůrazňuje, že uživatelé by měli 
mít možnost se rozhodnout, zda zcela 
vyloučí kurátorství obsahu, zda zvolí 
sledování, a měli by mít více možností, 
ohledně způsobu třídění obsahu, včetně 
třídění, které se neřídí jejich běžnými 
návyky v oblasti spotřeby; je pevně 
přesvědčen, že koncepce a výkonnost 
těchto doporučovacích systémů by měly 
podléhat plné transparentnosti, které 
budou předkládány uživatelsky 
vstřícnějším způsobem;

Or. en

Pozměňovací návrh 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by se 
také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. očekává pokyny, které zahrnou 
pravidla pro zvýšenou transparentnost 
týkající se moderování obsahu nebo 
politické reklamy, a tak zajistí, aby legální 
obsah nebyl odstraňován;

Or. en

Pozměňovací návrh 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by 
se také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by 
se také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu a reklamy, a tak zajistí, aby bylo 
odstraňování a blokování škodlivého 
obsahu omezeno na absolutně nezbytné; 
vyzývá Komisi, aby se tímto záměrem 
zabývala ve zvláštním nástroji, který bude 
připojený k aktu o digitálních službách;

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Nadine Morano

Návrh usnesení
Bod 15
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by se 
také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. zdůrazňuje, že s ohledem na 
potřebu sladit svobodu projevu a 
odstraňování obsahu by se blokování nebo 
odstranění obsahu mělo týkat pouze 
nezákonného nebo domnělého 
nezákonného obsahu, s možností 
účinného opravného prostředku před 
soudem; právní obsah by tedy ze své 
podstaty neměl podléhat odstraňování 
nebo blokování;

Or. fr

Pozměňovací návrh 199
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by se 
také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. očekává, že akt o digitálních 
službách bude obsahovat pravidla pro 
zvýšenou transparentnost týkající se 
moderování obsahu nebo politické 
reklamy, a tak zajistí, aby bylo 
odstraňování obsahu v souladu s normami 
v oblasti lidských práv a aby bylo omezeno 
na obsah, který je mimo jakoukoli 
pochybnost nezákonný nebo byl shledán 
nezákonným soudní mocí;

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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15. zdůrazňuje, že aby se zajistil 
spravedlivý digitální ekosystém, měly by 
se také řešit některé druhy legálního avšak 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby bylo odstraňování a blokování 
škodlivého obsahu omezeno na absolutně 
nezbytné;

15. zdůrazňuje, že by měly se také řešit 
některé druhy legálního avšak potenciálně 
škodlivého obsahu; očekává pokyny, které 
zahrnou pravidla pro zvýšenou 
transparentnost týkající se moderování 
obsahu nebo politické reklamy, a tak 
zajistí, aby nedocházelo k odstraňování a 
blokování potenciálně škodlivého obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 24 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24b. bere na vědomí potenciálně 
negativní vliv personalizované reklamy, 
zejména detailně cílené reklamy a 
behaviorálně cílené reklamy, a hodnocení 
jednotlivců, prováděné zejména na 
nezletilých, a to tím, že zasahuje do 
soukromého života osob, a vyvolává tak 
otázky ohledně sběru a užívání údajů pro 
účely personalizované reklamy, nabízení 
výrobků a služeb nebo stanovování cen; 
vyzývá proto Komisi, aby zavedla postupný 
zákaz personalizovaných reklam, počínaje 
reklamami zaměřenými na nezletilé, a 
zákaz užívání diskriminačních praktik při 
poskytování služeb nebo výrobků.

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 15 – pododstavec 1 (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

trvá na tom, že k těmto formám 
škodlivého obsahu patří detailní cílení 
založené na charakteristikách 
odhalujících fyzickou nebo 
psychologickou zranitelnost, obsah 
související se zdravím, jako jsou 
dezinformace o příčinách nebo léčbě 
onemocnění COVID-19, či nově se 
objevující problémy, jako je organizované 
zneužívání řady platforem, využívání 
umělé inteligence k vytváření falešných 
profilů nebo k manipulaci s obsahem na 
internetu; poukazuje na to, že je třeba 
věnovat zvláštní pozornost škodlivému 
obsahu v souvislosti s nezletilými osobami 
používajícími internet, zejména pokud jde 
o vystavení kybernetické šikaně, 
sexuálnímu obtěžování, pornografii, násilí 
nebo sebepoškozování;

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 15 – odrážka 1 (nová)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– domnívá se, že obecně může mít 
cílená reklama pozitivní hospodářský a 
společenský dopad, a poukazuje na 
skutečnost, že je třeba plně a řádně 
prosazovat obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů, aby bylo zajištěno 
respektování soukromí uživatelů;

Or. en

Pozměňovací návrh 204
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poukazuje na to, že akt o 
digitálních službách nesmí používat 
právně nedefinovaný pojem „škodlivý 
obsah“, ale musí řešit zveřejňování 
nezákonného obsahu; zdůrazňuje, že 
šíření nepravdivých a rasistických 
informací na sociálních médiích by mělo 
být omezeno tím, že uživatelé budou mít 
nad nabízeným obsahem kontrolu; 
zdůrazňuje, že kurátorství obsahu na 
základě sledování chování uživatele musí 
vyžadovat souhlas dotčeného uživatele; 
navrhuje, aby uživatelé sociálních sítí 
měli právo vidět svou činnost v 
chronologickém pořadí; navrhuje, aby 
dominantní platformy poskytovaly 
uživatelům rozhraní pro programování 
aplikací, aby mohl být obsah regulován 
softwarem nebo službami dle jejich 
výběru;

Or. en

Pozměňovací návrh 205
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. zdůrazňuje, že personalizace 
informačního prostředí, jež těží z 
profilování založeného na údajích, 
umožňuje vznik nových kapacit 
využívaných k nenápadné, přesto však 
velmi účinné manipulaci s jednotlivci; 
zdůrazňuje, že je-li rozsáhlé profilování 
využito pro detailní cílení politické 
reklamy ve snaze o manipulaci s 
chováním voličů, může představovat vážné 
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ohrožení základů demokracie; očekává 
proto, že Komise vypracuje pokyny pro 
používání těchto přesvědčivých digitálních 
technologií ve volebních kampaních a v 
politické reklamě;

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Dragoş Tudorache

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. považuje zavádějící nebo 
zastrašující politickou reklamu za zvláštní 
kategorii hrozby na internetu, neboť 
ovlivňuje základní mechanismy, které 
umožňují fungování naší demokratické 
společnosti, zejména pokud je tento obsah 
sponzorován třetími stranami a 
zahraničními subjekty; vyzývá v této 
souvislosti k zavedení přísných požadavků 
na transparentnost v oblasti placené 
politické reklamy;

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá poskytovatele digitálních 
služeb, aby přijali nezbytná opatření k 
identifikaci a označování obsahu 
nahrávaného sociálními boty;

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël 
Glucksmann, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. je znepokojen platformami a 
službami, které své uživatele záměrně 
blokují na konkrétní platformě, čímž 
zvyšují svou dominantní tržní sílu a 
schopnost ještě důkladnějšího profilování 
svých uživatelů, a vytváří tak extrémně 
invazivní a odhalující profily svých 
uživatelů; vyzývá proto Komisi, aby 
zaručila interoperabilitu digitálních 
služeb; v tomto ohledu považuje rozhraní 
pro programování aplikací, která 
uživatelům umožňují propojit platformy a 
převádět pravidla pro moderování obsahu, 
který zobrazují na platformě, za užitečné 
nástroje pro zajištění skutečné 
interoperability pro uživatele, a tím i pro 
zvýšení jejich možností volby mezi 
různými druhy doporučovacích systémů a 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 15 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15b. bere na vědomí potenciálně 
negativní vliv detailně cílené reklamy, 
detailně cíleného kurátorství obsahu a 
posuzování osob, prováděné zejména na 
nezletilých osobách a jiných zranitelných 
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skupinách, a to tím, že zasahuje do 
soukromého života osob, a vyvolává tak 
otázky ohledně sběru a užívání údajů pro 
účely cílené reklamy, nabízení výrobků a 
služeb nebo stanovování cen; znovu 
potvrzuje, že směrnice o soukromí a 
elektronických komunikacích podmiňuje 
cílené kurátorství obsahu rozhodnutím o 
účasti, a jinak je zakázáno;

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 15 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15c. konstatuje, že politiky týkající se 
zpeněžování obsahu mají vliv na to, jaký 
druh obsahu se k uživatelům dostane, a 
tudíž také na to, jaký druh obsahu budou 
uživatelé nahrávat; vyzývá proto, aby 
internetové platformy pro hosting obsahu 
uplatňovaly transparentní a 
nediskriminační politiky demonetizace 
obsahu s cílem plně zaručit právo na 
svobodu projevu na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 211
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 

16. zdůrazňuje rozdíl mezi rychlostí a 
kapacitou strojů v poměru ke schopnosti 
lidí tyto stroje monitorovat; domnívá se 
proto, že odpovědnost nesou vždy osoby 
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internetu; vykonávající dozor, a požaduje, aby byla 
tvorba politiky založená na odpovědnosti a 
důkazech, která vyžaduje spolehlivé údaje 
o výskytu a odstraňování nezákonného 
obsahu na internetu s cílem zajistit 
transparentní systém, kterému budou 
moci všichni důvěřovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 
internetu;

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 
internetu, jakož i o výskytu a prevenci 
nezákonné činnosti na internetu, zejména 
vůči dětem a dalším zranitelným 
skupinám;

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 
internetu;

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 
internetu a o algoritmech pro kurátorství 
obsahu internetových platforem;
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Or. en

Pozměňovací návrh 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. domnívá se, že tvorba politiky 
založená na odpovědnosti a důkazech 
vyžaduje spolehlivé údaje o výskytu a 
odstraňování nezákonného obsahu na 
internetu;

16. domnívá se, že tvorba politiky ve 
veřejném i soukromém sektoru založená 
na odpovědnosti a důkazech vyžaduje 
spolehlivé údaje o výskytu a odstraňování 
nezákonného obsahu na internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám, 
konkrétně o postupech pro moderování 
obsahu, včetně normalizovaných údajů o 
množství odstraněného obsahu a 
důvodech odstranění, druhu a odůvodnění 
obdržených žádostí o odstranění obsahu, 
počtu žádostí, jejichž provedení bylo 
zamítnuto, a o důvodech jejich zamítnutí;

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier
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Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat komplexní a soudržné 
informace, a to přiměřeně svému dosahu a 
operačním kapacitám, mimo jiné včetně 
informací o přijatých opatřeních proti 
nezákonným činnostem na internetu, 
počtu odstraněných nezákonných 
materiálů, počtu a výsledku stížností 
podaných v rámci vnitřního systému a 
opravných prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
každý rok zveřejňovat informace, a to 
přiměřeně svému dosahu a operačním 
kapacitám; zdůrazňuje, že tyto zprávy, 
které se týkají opatření přijatých v roce 
předcházejícím roku předložení, by měly 
být předloženy do konce prvního čtvrtletí 
daného roku;

Or. pl

Pozměňovací návrh 218
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 17
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám; v 
případě pohlavního zneužívání dětí by se 
oznámení mělo podávat Evropskému 
středisku pro předcházení pohlavnímu 
zneužívání dětí a boje proti němu;

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat komplexní a soudržné 
informace, a to přiměřeně svému dosahu a 
operačním kapacitám;

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. vyzývá v této souvislosti k tomu, 
aby byly platformy povinny pravidelně 
zveřejňovat informace, a to přiměřeně 
svému dosahu a operačním kapacitám;

17. vyzývá velké komerční internetové 
platformy, aby své postupy a rozhodnutí o 
odstranění obsahu zveřejňovaly;

Or. en
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Pozměňovací návrh 221
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány;

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány, včetně 
normalizovaných údajů o počtu žádostí o 
odstranění a jejich právním základu, o 
počtu žádostí o odstranění, na něž se 
vztahují správní nebo soudní opravné 
prostředky, o výsledku těchto řízení a o 
celkovém počtu rozhodnutí o uložení 
sankcí, včetně popisu druhu uložených 
sankcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány;

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány, mimo 
jiné včetně informací o počtu příkazů k 
odstranění obsahu, počtu případů 
identifikovaného nezákonného obsahu 
nebo činností, které měly za následek 
vyšetřování a stíhání, a o počtu případů 
obsahu nebo činností, které byly 
nesprávně označeny za nezákonné;

Or. en
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Pozměňovací návrh 223
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány;

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány, mimo 
jiné včetně informací o počtu příkazů k 
odstranění obsahu, počtu případů 
identifikovaného nezákonného obsahu 
nebo činností, které měly za následek 
vyšetřování a stíhání, a o počtu případů 
obsahu nebo činností, které byly 
nesprávně označeny za nezákonné;

Or. en

Pozměňovací návrh 224
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány;

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace o svých žádostech o odstranění 
nezákonného obsahu z digitálních 
platforem měly vnitrostátní orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 18
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně zveřejňovat 
informace měly vnitrostátní orgány;

18. vyzývá mimoto k tomu, aby 
povinnost pravidelně každý rok 
zveřejňovat informace měly vnitrostátní 
orgány;

Or. pl

Pozměňovací návrh 226
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyjadřuje své znepokojení nad 
roztříštěným veřejným dohledem a 
dohledem nad platformami a nad častým 
nedostatkem finančních a lidských zdrojů 
pro orgány dohledu, které jsou nezbytné k 
řádnému plnění jejich úkolů; vyzývá k 
prohloubené spolupráci, pokud jde o 
regulační dohled nad digitálními 
službami;

19. vyjadřuje své znepokojení nad 
zdokumentovaným nedostatkem 
finančních a lidských zdrojů pro orgány 
dozoru a dohledu, které jsou nezbytné k 
řádnému plnění jejich úkolů;

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 19

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19. vyjadřuje své znepokojení nad 
roztříštěným veřejným dohledem a 
dohledem nad platformami a nad častým 
nedostatkem finančních a lidských zdrojů 
pro orgány dohledu, které jsou nezbytné k 
řádnému plnění jejich úkolů; vyzývá k 
prohloubené spolupráci, pokud jde o 

19. vyjadřuje své znepokojení nad 
roztříštěným veřejným dohledem a 
dohledem nad internetovými platformami 
a dalšími poskytovateli digitálních služeb 
a nad častým nedostatkem finančních a 
lidských zdrojů, které orgány dohledu 
potřebují k řádnému plnění svých úkolů; 
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regulační dohled nad digitálními službami; vyzývá k prohloubené spolupráci, pokud 
jde o regulační dohled nad digitálními 
službami;

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. domnívá se, že má-li být zaručeno 
řádné prosazování aktu o digitálních 
službách, měl by být dohled nad 
dodržováním tohoto aktu svěřen 
nezávislému orgánu, zatímco veškerá 
rozhodnutí týkající se obsahu by měla 
vždy zůstat v pravomoci soudní moci; v 
této souvislosti zdůrazňuje, že sankce za 
porušení aktu o digitálních službách by 
měly vycházet z posouzení jednoznačně 
vymezeného souboru faktorů, jako je 
proporcionalita, technická a organizační 
opatření a zanedbání povinné péče, a 
výsledné sankce by měly vycházet z 
procentního podílu ročního celosvětového 
obratu společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 

vypouští se
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měl prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

Or. pl

Pozměňovací návrh 230
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 
měl prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 
měl prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

20. vyzývá Komisi, aby po vzoru 
Evropského systému dohledu nad 
finančním trhem (ESFS) vytvořila 
Evropský systém dohledu nad digitálními 
službami a aby pověřila stávající agentury 
EU a příslušné vnitrostátní orgány 
dohledu, aby provedly audit vnitřních 
politik a algoritmů poskytovatelů 
digitálních služeb, který bude náležitě 
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přihlížet k právu Unie a za všech okolností 
k základním právům uživatelů služeb, 
přičemž by měly zohlednit zásadní význam 
zákazu diskriminace a svobody projevu a 
informací v otevřené a demokratické 
společnosti, aniž by však byly zveřejněny 
obchodně citlivé údaje; žádá, aby tento 
evropský systém dohledu nad digitálními 
službami zajistil, že pravidla platná pro 
poskytovatele digitálních služeb budou 
náležitě uplatňována a prosazována ve 
všech členských státech s cílem 
poskytnout ochranu uživatelům služeb a 
usnadnit evropský jednotný digitální trh;

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 
měl prosazovat procesní záruky 
a transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

20. žádá Komisi, aby účinně dohlížela 
na dodržování platných předpisů, zejména 
na uplatňování procesních záruk a 
transparentnost;

Or. fr

Pozměňovací návrh 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh
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20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných pravidel; 
je přesvědčen, že by tento orgán měl 
prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných pravidel; 
zdůrazňuje, že by tento orgán měl zaručit 
harmonizované uplatňování těchto 
pravidel v celé Unii a prosazovat procesní 
záruky a transparentnost; je přesvědčen, že 
by měl poskytovat spolehlivé pokyny 
ohledně souvislostí, v nichž musí být 
legální obsah považován za škodlivý;

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 
měl prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

20. podporuje provádění účinného 
dohledu nad dodržováním platných 
pravidel; je přesvědčen, že by tento orgán 
měl prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně způsobu, jímž 
se má nezákonný obsah řešit;

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. podporuje vytvoření nezávislého 
orgánu EU, který bude provádět účinný 
dohled nad dodržováním platných pravidel; 

20. podporuje vytvoření mechanismu 
vymáhání koordinovaného na úrovni EU 
s jasným rozdělením odpovědností a 
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je přesvědčen, že by tento orgán měl 
prosazovat procesní záruky a 
transparentnost a poskytovat rychlé a 
spolehlivé pokyny ohledně souvislostí, v 
nichž musí být legální obsah považován za 
škodlivý;

nezbytnými nástroji pro vymáhání, který 
bude provádět účinný dohled nad 
dodržováním platných pravidel; je 
přesvědčen, že by tento orgán měl 
prosazovat procesní záruky;

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného 
obsahu a blokování na úrovni EU, by 
měly být poskytovány zprávy o 
transparentnosti vypracované 
platformami a příslušnými vnitrostátními 
orgány;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného obsahu 
a blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

21. domnívá se, že těmto orgánům EU, 
které by měly být pověřeny přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného obsahu 
a blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány; zdůrazňuje, že tyto 
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zprávy by měly být předkládány 
každoročně veřejným službám orgánů 
EU;

Or. pl

Pozměňovací návrh 238
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného 
obsahu a blokování na úrovni EU, by 
měly být poskytovány zprávy o 
transparentnosti vypracované platformami 
a příslušnými vnitrostátními orgány;

21. domnívá se, že by měly být 
zveřejňovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
orgány, včetně výročních zpráv 
poskytujících strukturální analýzu 
odstraňování obsahu na úrovni EU; 
domnívá se, že je třeba rovněž ohlašovat 
případy, které nevedly k odstranění 
obsahu nebo znemožnění přístupu k 
obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného obsahu 
a blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

21. domnívá se, že tomuto 
mechanismu vymáhání EU, který by měl 
být pověřen přípravou výročních zpráv 
poskytujících strukturální analýzu 
odstraňování nezákonného obsahu a 
blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;
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Or. en

Pozměňovací návrh 240
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného 
obsahu a blokování na úrovni EU, by měly 
být poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu nezákonného obsahu, odhalování, 
odstraňování a blokování na úrovni EU, by 
měly být poskytovány zprávy o 
transparentnosti vypracované platformami 
a příslušnými vnitrostátními orgány;

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. domnívá se, že tomuto orgánu EU, 
který by měl být pověřen přípravou 
výročních zpráv poskytujících strukturální 
analýzu odstraňování nezákonného obsahu 
a blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

21. domnívá se, že Komisi, která by 
měla být pověřena přípravou výročních 
zpráv poskytujících strukturální analýzu 
odstraňování nezákonného obsahu a 
blokování na úrovni EU, by měly být 
poskytovány zprávy o transparentnosti 
vypracované platformami a příslušnými 
vnitrostátními orgány;

Or. fr

Pozměňovací návrh 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o 
svých postupech nebo algoritmech;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o 
svých postupech nebo algoritmech;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

22. vyzývá k tomu, aby měl příslušný 
orgán pravomoc ukládat přiměřené pokuty 
nebo jiná nápravná opatření, pokud 
platformy včas neposkytnou dostatečné 
informace o svých postupech nebo 
algoritmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah, například 
prostřednictvím doporučovacích systémů 
a optimalizačních funkcí, jako je 
automatické doplňování či tzv. trending; 
vyzývá k tomu, aby tento regulátor měl 
pravomoc ukládat přiměřené pokuty nebo 
jiná nápravná opatření, pokud platformy 
včas neposkytnou dostatečné informace o 
svých postupech nebo algoritmech;

Or. en
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Pozměňovací návrh 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

22. zdůrazňuje, že by tyto orgány EU 
neměly plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měly by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby tyto 
orgány EU měly pravomoc stanovit 
nápravná opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

Or. pl

Pozměňovací návrh 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Návrh usnesení
Bod 22

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22. zdůrazňuje, že by tento orgán EU 
neměl plnit úlohu moderátora obsahu, ale 
měl by na základě stížnosti nebo své 
vlastní iniciativy zkoumat, zda a jak 
poskytovatelé digitální služby umocňují 
nezákonný obsah; vyzývá k tomu, aby 
tento regulátor měl pravomoc ukládat 
přiměřené pokuty nebo jiná nápravná 
opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

22. zdůrazňuje, že by tento 
mechanismus vymáhání EU neměl plnit 
úlohu moderátora obsahu, ale měl by na 
základě stížnosti nebo své vlastní iniciativy 
zkoumat, zda a jak poskytovatelé digitální 
služby umocňují nezákonný obsah; vyzývá 
k tomu, aby tento regulátor měl pravomoc 
ukládat přiměřené pokuty nebo jiná 
nápravná opatření, pokud platformy včas 
neposkytnou dostatečné informace o svých 
postupech nebo algoritmech;

Or. en

Pozměňovací návrh 248
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. je znepokojen tím, že zvýšené 
využívání automatizovaného rozhodování 
a strojového učení pro účely, jako je 
identifikace, předpovídání chování nebo 
cílená reklama, vede k prohloubení přímé 
a nepřímé diskriminace založené na 
pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo 
sociálním původu, genetických rysech, 
jazyku, náboženském vyznání nebo 
přesvědčení, politických či jakýchkoli 
jiných názorech, příslušnosti k 
národnostní menšině, majetku, původu, 
zdravotním postižení, věku nebo sexuální 
orientaci při využívání digitálních služeb; 
trvá na tom, že cílem aktu o digitálních 
službách musí být zajištění vysoké úrovně 
transparentnosti, pokud jde o fungování 
internetových služeb a digitálního 
prostředí bez diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. považuje za nezbytné vzhledem k 
rostoucí roztříštěnosti vnitrostátních 
právních předpisů o boji proti 
nedovolenému obsahu posílit mechanismy 
spolupráce mezi členskými státy, zejména 
s podporou Komise a agentur Evropské 
unie; zdůrazňuje význam takového 
dialogu, zejména pokud jde o rozdíly v 
posuzování zákonnosti obsahu mezi státy 
a jejich potenciální dopad;
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Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vítá iniciativu Komise na vytvoření 
Evropského střediska pro sledování 
digitálních médií, které bude podporovat 
nezávislé služby ověřování faktů, zvyšovat 
informovanost veřejnosti o 
dezinformacích na internetu a poskytovat 
podporu veřejným orgánům odpovědným 
za monitorování digitálních médií;

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. je znepokojen tím, že zvýšené 
využívání automatizovaného rozhodování 
a strojového učení pro účely, jako je 
identifikace, předpovídání chování nebo 
cílená reklama, může vést k prohloubení 
přímé a nepřímé diskriminace založené na 
pohlaví, rase, barvě pleti, etnickém nebo 
sociálním původu, genetických rysech, 
jazyku, náboženském vyznání nebo 
přesvědčení, politických či jakýchkoli 
jiných názorech, příslušnosti k 
národnostní menšině, majetku, původu, 
zdravotním postižení, věku nebo sexuální 
orientaci při využívání digitálních služeb; 
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trvá na tom, že cílem aktu o digitálních 
službách musí být zajištění vysoké úrovně 
transparentnosti, pokud jde o fungování 
internetových služeb a digitálního 
prostředí bez diskriminace;

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Návrh usnesení
Bod 22 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22b. považuje rovněž za nezbytné posílit 
odpovědnost trhů prostřednictvím 
zvláštního režimu odpovědnosti s cílem 
chránit spotřebitele před nebezpečnými 
výrobky, zejména prostřednictvím 
informací a transparentnosti, a zaručit 
jejich práva;

Or. fr

Pozměňovací návrh 253
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí snadno 
dostupných postupů řešení stížností, 
právních prostředků, vzdělávacích opatření 
a zvyšování informovanosti o otázkách 
ochrany údajů;

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí snadno 
dostupných postupů řešení stížností, 
mechanismů oznamování nezákonného 
obsahu a trestné činnosti pro jednotlivce a 
společnosti, právních prostředků, 
vzdělávacích opatření, včetně sdílení 
poradenství ohledně bezpečnosti dětí na 
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internetu, zvyšování informovanosti o 
otázkách ochrany údajů a bezpečnosti na 
internetu a poskytování přístupu k 
bezplatným telefonním linkám pomoci 
dětem a službám přiměřeným věku;

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí snadno 
dostupných postupů řešení stížností, 
právních prostředků, vzdělávacích opatření 
a zvyšování informovanosti o otázkách 
ochrany údajů;

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí povinností v 
oblasti transparentnosti a snadno 
dostupných, nestranných, účinných a 
bezplatných postupů řešení stížností, 
právních prostředků, vzdělávacích opatření 
a zvyšování informovanosti o otázkách 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Patrick Breyer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí snadno 
dostupných postupů řešení stížností, 
právních prostředků, vzdělávacích opatření 
a zvyšování informovanosti o otázkách 

23. zdůrazňuje význam posílení 
postavení uživatelů tak, aby měli možnost 
prosazovat na internetu svá vlastní základní 
práva, mimo jiné pomocí snadno 
dostupných, nestranných, účinných a 
bezplatných postupů řešení stížností, 
právních prostředků, vzdělávacích opatření 
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ochrany údajů; a zvyšování informovanosti o otázkách 
ochrany údajů;

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že rozvinuté 
dovednosti v oblasti mediální gramotnosti 
mají zásadní význam pro plné užívání 
základních práv, jako je svoboda projevu 
a přístup k informacím; připomíná 
zásadní úlohu mediální gramotnosti jako 
jednoho z hlavních řešení problémů 
souvisejících s dezinformacemi a 
nenávistnými verbálními projevy a vyzývá 
Komisi a členské státy, aby zlepšily 
mediální gramotnost prostřednictvím 
podpory vzdělávacích iniciativ 
zaměřených jak na studenty, tak na 
profesionální vychovatele, jakož i 
prostřednictvím cílených informačních 
kampaní v rámci občanské společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. zdůrazňuje, že je nezbytné schválit 
normy základní bezpečnosti v 
kybernetickém prostoru, jež umožní 
občanům plně využívat digitální služby; 
konstatuje proto, že je naléhavě nutné, 
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aby členské státy přijaly koordinovaná 
opatření s cílem zajistit základní 
kybernetickou hygienu a předcházet 
rizikům v kybernetickém prostoru, kterým 
lze předejít, a to i prostřednictvím 
legislativních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
uživatelé budou mít přístup k 
rozmanitému a kvalitnímu obsahu na 
internetu, jakožto prostředku k 
informovanému občanství; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby navrhla 
ochranná opatření, která zajistí, že 
kvalitní mediální obsah bude snadno 
přístupný a bude snadno k nalezení na 
platformách třetích stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Tomas Tobé

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. dále vyzývá Komisi, aby vytvořila 
rámec, který zabrání platformám v 
provádění druhé úrovně kontroly obsahu, 
který je poskytován v rámci odpovědnosti 
poskytovatele mediálních služeb a který 
podléhá zvláštním normám a dohledu;
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Or. en

Pozměňovací návrh 260
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 23 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23a. požaduje, aby poskytovatelé 
digitálních služeb v maximální možné 
míře nabízeli svým uživatelům možnost 
zvolit, který obsah jim má být předkládán 
a v jakém pořadí;

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. zdůrazňuje, že jediným způsobem, 
jak mohou digitální služby dosáhnout 
svého plného potenciálu, je umožnit 
uživatelům, aby se mohli jednoznačně 
identifikovat stejným způsobem jako v 
případě služeb mimo internet; konstatuje, 
že online identifikaci lze zlepšit 
prosazováním přeshraniční 
interoperability elektronické identifikace v 
celé Evropské unii, jak je stanovena 
nařízení o elektronické identifikaci a 
službách vytvářejících důvěru pro 
elektronické transakce na vnitřním trhu; 
připomíná, že členské státy a evropské 
orgány musí zajistit, aby elektronická 
identifikace byla bezpečná, umožňovala 
minimalizaci údajů a splňovala všechna 
ostatní hlediska obecného nařízení o 
ochraně osobních údajů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 262
Magdalena Adamowicz

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. dále vyzývá Komisi, aby zajistila, že 
uživatelé budou mít přístup k 
rozmanitému a kvalitnímu obsahu na 
internetu, jakožto prostředku k 
informovanému občanství; v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby navrhla 
ochranná opatření, která zajistí, že 
kvalitní mediální obsah bude snadno 
přístupný a bude snadno k nalezení na 
platformách třetích stran;

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. dále vyzývá Komisi, aby zavedla 
nová pravidla, která by zakazovala 
postupy platforem, které narušují svobodu 
a pluralitu sdělovacích prostředků, 
zejména tím, že platformám zakážou 
provádět druhou úroveň kontroly obsahu, 
který je poskytován v rámci odpovědnosti 
poskytovatele mediálních služeb a který 
podléhá zvláštním normám a dohledu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 264
Moritz Körner

Návrh usnesení
Bod 23 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23b. na základě uvedených zásad 
požaduje, aby akt o digitálních službách 
harmonizoval a nahradil opatření o 
odpovědnosti stanovená ve směrnici o 
autorském právu na jednotném digitálním 
trhu, směrnici o audiovizuálních 
mediálních službách a nařízení o prevenci 
šíření teroristického obsahu online;

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Malin Björk

Návrh usnesení
Bod 23 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23c důrazně poukazuje na význam 
plurality sdělovacích prostředků, 
veřejnoprávních sdělovacích prostředků a 
nezávislých i nekomerčních sdělovacích 
prostředků pro přístup občanů ke 
kvalitním informacím; je pevně 
přesvědčen, že dezinformace a „falešné 
zprávy“ mohou být omezeny pouze 
prostřednictvím přístupu veřejnosti ke 
kvalitním informacím a vzdělávání; 
zdůrazňuje význam mechanismů na 
podporu nezávislých sdělovacích 
prostředků a veřejnoprávních sdělovacích 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
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Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 24 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24a. doporučuje Komisi, aby vytvořila 
systém ověřování pro uživatele digitálních 
služeb s cílem zajistit ochranu osobních 
údajů a ověřování věku, zejména v 
případě nezletilých osob, které by neměly 
být používány ke sledování uživatelů přes 
internet ani využívány komerčně;

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Paul Tang

Návrh usnesení
Bod 24 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24c. bere na vědomí zbytečné 
shromažďování osobních údajů 
digitálními službami během registrace 
služby, jako je datum a místo narození, 
číslo mobilního telefonu či poštovní 
adresa, často v důsledku používání jediné 
přihlašovací služby; zdůrazňuje, že obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů 
jednoznačně stanoví zásadu minimalizace 
údajů, tj. omezovat shromážděné údaje 
pouze na ty, které jsou pro daný účel 
nezbytně nutné; žádá proto Komisi, aby 
vytvořila evropský systém jediné 
přihlašovací služby a zavedla povinnost 
nabízet vždy i možnost manuálního 
přihlášení;
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