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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 6, το 
άρθρο 7, το άρθρο 8, το άρθρο 11, το 
άρθρο 13, το άρθρο 22 και το άρθρο 24,

— έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 6, το 
άρθρο 7, το άρθρο 8, το άρθρο 11, το 
άρθρο 13, το άρθρο 21, το άρθρο 22, το 
άρθρο 23, το άρθρο 24, το άρθρο 25 και 
το άρθρο 26,

Or. en

Τροπολογία 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 6, το 
άρθρο 7, το άρθρο 8, το άρθρο 11, το 
άρθρο 13, το άρθρο 22 και το άρθρο 24,

— έχοντας υπόψη τον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως το άρθρο 6, το 
άρθρο 7, το άρθρο 8, το άρθρο 11, το 
άρθρο 13, το άρθρο 21, το άρθρο 22, το 
άρθρο 24 και το άρθρο 38,

Or. en

Τροπολογία 3
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) — έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ) 
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2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων»)2,

2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 
2016, για την προστασία των φυσικών 
προσώπων έναντι της επεξεργασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για 
την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ («Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων» – ΓΚΠΔ)2,

_________________ _________________
2 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1. 2 ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία 
2010/13/ΕE του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
10ης Μαρτίου 2010, για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)3a,
_________________
3a ΕΕ L 95 της 15.4.2010, σ. 1–24

Or. en

Τροπολογία 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 γ (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2018/1808 για τον συντονισμό ορισμένων 
νομοθετικών, κανονιστικών και 
διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) 
ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών 
της αγοράς,

Or. en

Τροπολογία 6
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (EE) 
2018/1808 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 14ης Νοεμβρίου 
2018, για την τροποποίηση της οδηγίας 
2010/13/ΕΕ για τον συντονισμό 
ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών 
και διοικητικών διατάξεων των κρατών 
μελών σχετικά με την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων (οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων)1a 
ενόψει των μεταβαλλόμενων συνθηκών 
της αγοράς,
_________________
1a ΕΕ L 303 της 28.11.2018, σ. 69–92

Or. en

Τροπολογία 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας, με την οποία καταργείται 
η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου4,

διαγράφεται

_________________
4 ΕΕ L 335 της 17.12.2011. σ. 1.

Or. en

Τροπολογία 8
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την οδηγία 
2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 
13ης Δεκεμβρίου 2011, για την 
καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης, της σεξουαλικής 
εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής 
πορνογραφίας, με την οποία καταργείται 
η απόφαση πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου4,

διαγράφεται

_________________
4 ΕΕ L 335 της 17.12.2011. σ. 1.

Or. en
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Τροπολογία 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2019/790 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 17ης Απριλίου 
2019, για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά και την 
τροποποίηση των οδηγιών 96/9/ΕΚ και 
2001/29/ΕΚ («οδηγία για τα δικαιώματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας»)1α

_________________
1 a ΕΕ L 130 της 17.5.2019, σ. 92

Or. fr

Τροπολογία 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την οδηγία (ΕΕ) 
2019/790 για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα 
στην ψηφιακή ενιαία αγορά,

Or. en

Τροπολογία 11
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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- έχοντας υπόψη τη σύσταση της 
Επιτροπής, της 1ης Μαρτίου 2018, 
σχετικά με μέτρα για την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο (C(2018) 
1177 final),

Or. en

Τροπολογία 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την απόφαση που 
εξέδωσε το Δικαστήριο στις 24 
Νοεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-70/105a,
_________________
5a Απόφαση του Δικαστηρίου, της 24ης 
Νοεμβρίου 2011, Scarlet Extended SA 
κατά Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Or. en

Τροπολογία 13
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 7 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- έχοντας υπόψη την αξιολόγηση 
της απειλής που αντιπροσωπεύει το 
οργανωμένο έγκλημα στο Διαδίκτυο 
(IOCTA) της Ευρωπόλ, της 18ης 
Σεπτεμβρίου 2018,

Or. en
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Τροπολογία 14
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την απόφαση που 
εξέδωσε το Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 
2019 στην υπόθεση C-18/185,

διαγράφεται

_________________
5 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2019, Eva 
Glawischnig-Pieszek κατά Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Τροπολογία 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική αναφορά 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

— έχοντας υπόψη την απόφαση που 
εξέδωσε το Δικαστήριο στις 3 Οκτωβρίου 
2019 στην υπόθεση C-18/185,

— έχοντας υπόψη τη σχετική 
νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης,

_________________
5 Απόφαση του Δικαστηρίου, με 
ημερομηνία 3 Οκτωβρίου 2019, Eva 
Glawischnig-Pieszek κατά Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη -A (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η 
προστασία της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, η 
αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων, 
καθώς και η ελευθερία της έκφρασης και 
της πληροφόρησης, θα πρέπει να είναι 
βαθιά ριζωμένα στον πυρήνα μιας 
επιτυχημένης και ισχυρής ευρωπαϊκής 
πολιτικής για τις ψηφιακές υπηρεσίες· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτά τα 
δικαιώματα θα πρέπει να ερμηνεύονται 
τόσο κατά το γράμμα όσο και κατά το 
πνεύμα του νόμου κατά την εφαρμογή 
τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη A β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Αβ. αιτιολογική σκέψη -Αα 
λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπιστοσύνη 
των χρηστών μπορεί να κερδηθεί μόνο 
εάν οι ψηφιακές υπηρεσίες σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους, ώστε να 
εξασφαλιστεί τόσο η υιοθέτηση των 
υπηρεσιών, όσο και ένα ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα και σταθερά επιχειρηματικά 
μοντέλα για τις εταιρείες·

Or. en
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Τροπολογία 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Β

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες 
προστασίας των δεδομένων που ισχύουν 
για όλους τους παρόχους που προσφέρουν 
ψηφιακές υπηρεσίες στο έδαφος της ΕΕ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν 
πρόσφατα, σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες 
προστασίας των δεδομένων που ισχύουν 
για όλους τους παρόχους που προσφέρουν 
ψηφιακές υπηρεσίες στο έδαφος της ΕΕ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν 
πρόσφατα, σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να εφαρμόζεται με την επιφύλαξη 
των κανόνων που ορίζονται στον γενικό 
κανονισμό για την προστασία δεδομένων 
και σε άλλα μέσα όπως η οδηγία για τα 
δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες 
προστασίας των δεδομένων που ισχύουν 
για όλους τους παρόχους που προσφέρουν 
ψηφιακές υπηρεσίες στο έδαφος της ΕΕ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν 
πρόσφατα, σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κανόνες 
προστασίας των δεδομένων που ισχύουν 
για όλους τους παρόχους που προσφέρουν 
ψηφιακές υπηρεσίες στο έδαφος της ΕΕ 
επικαιροποιήθηκαν και εναρμονίστηκαν 
πρόσφατα, σε ολόκληρη την ΕΕ, με τον 
γενικό κανονισμό για την προστασία των 
δεδομένων, θα πρέπει να ενισχυθεί η 
επιβολή του·

Or. en
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Τροπολογία 20
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
στον τομέα των ηλεκτρονικών 
επικοινωνιών, όπως ορίζονται στην 
οδηγία σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 
βρίσκονται σε διαδικασία αναθεώρησης·

Or. en

Τροπολογία 21
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη B α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Βα. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
κανόνες προστασίας της ιδιωτικής ζωής 
όσον αφορά τις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες, οι οποίοι καλύπτουν μέρος 
των ψηφιακών υπηρεσιών υπό συζήτηση, 
καλύπτονται από την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και θα 
εναρμονιστούν περαιτέρω βάσει του 
κανονισμού για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 22
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Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή 
τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, όπως εικόνες 
που απεικονίζουν υλικό σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, που 
διανέμεται μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους ή τηλεματικών πλατφορμών έχει 
αυξηθεί εκθετικά με πρωτοφανείς 
ρυθμούς·

Or. en

Τροπολογία 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς 
και παράνομου περιεχομένου, που 
διανέμεται μέσω υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους ή τηλεματικών 
πλατφορμών έχει αυξηθεί εκθετικά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα των διαθέσιμων υπηρεσιών και 
των δραστηριοτήτων των χρηστών, 
συμπεριλαμβανομένων των παράνομων 
υπηρεσιών και δραστηριοτήτων, που 
διανέμονται μέσω υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους ή τηλεματικών 
πλατφορμών έχει αυξηθεί εκθετικά·

Or. en

Τροπολογία 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή 
τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω τηλεματικών πλατφορμών, 
συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών 
υπολογιστικού νέφους, έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή 
τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ποσότητα όλων των ειδών περιεχομένου 
που δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του παράνομου 
περιεχομένου, που διανέμεται μέσω 
υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή 
τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

Or. en

Τροπολογία 26
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάδοση 
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ποσότητα του περιεχομένου που 
δημιουργούν οι χρήστες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιβλαβούς και 
παράνομου περιεχομένου, που διανέμεται 
μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους ή 
τηλεματικών πλατφορμών έχει αυξηθεί 
εκθετικά·

νόμιμου και παράνομου περιεχομένου, που 
διανέμεται μέσω υπηρεσιών υπολογιστικού 
νέφους ή τηλεματικών πλατφορμών, έχει 
διευκολυνθεί χάρη στις προηγμένες 
τεχνολογίες·

Or. en

Τροπολογία 27
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για 
σκοπούς κατάρτισης ατομικού προφίλ, 
και η μετέπειτα αναπροσαρμογή της 
χρήσης τους, ακόμη κι όταν συλλέγονται 
φαινομενικά ακίνδυνα δεδομένα από τα 
ψηφιακά ίχνη των ατόμων, μπορεί να 
αξιοποιηθεί με τρόπο που μπορεί να 
οδηγήσει σε συμπεράσματα βάσει των 
οποίων μπορούν να συναχθούν πολύ 
ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες με 
πολύ υψηλό βαθμό ακρίβειας, ιδιαίτερα 
όταν αυτά τα δεδομένα συγχωνεύονται με 
άλλα σύνολα δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 28
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης και άλλες 
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πλατφόρμες διανομής περιεχομένου 
χρησιμοποιούν τεχνικές κατάρτισης 
προφίλ για να στοχεύσουν και να 
διανείμουν το περιεχόμενό τους, καθώς 
και διαφημίσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι 
οι αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι 
αποφασίζουν πώς θα χειριστούν, θα 
ιεραρχήσουν, θα διανείμουν και θα 
διαγράψουν περιεχόμενο τρίτων σε 
διαδικτυακές πλατφόρμες, μεταξύ άλλων 
κατά τη διάρκεια πολιτικών και 
προεκλογικών εκστρατειών·

Or. en

Τροπολογία 29
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γγ. λαμβάνοντας υπόψη ότι στην 
εξάπλωση της παραπληροφόρησης, 
ακόμη και προπαγάνδας μέσω 
διαδικτύου, έχουν συμβάλει πλατφόρμες 
των οποίων το επιχειρηματικό μοντέλο 
βασίζεται στην κατάρτιση προφίλ από τη 
συλλογή και ανάλυση δεδομένων των 
χρηστών· λαμβάνοντας υπόψη ότι κατά 
συνέπεια, η προώθηση περιεχομένου που 
εξαπλώνεται εύκολα και προκαλεί 
αίσθηση αποτελεί μέρος της 
επιχειρηματικής λογικής τους και τις 
ωθεί να αυξήσουν την κίνηση και τα 
«κλικ» τους, γεγονός που με τη σειρά του 
οδηγεί σε περισσότερα δεδομένα 
κατάρτισης προφίλ και αποφέρει 
περισσότερα κέρδη·

Or. en

Τροπολογία 30
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γδ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
σκάνδαλα της Cambridge Analytica και 
του Facebook αποκάλυψαν τον τρόπο με 
τον οποίο τα δεδομένα των χρηστών 
είχαν χρησιμοποιηθεί με σκοπό την 
επιμέρους στόχευση ορισμένων 
ψηφοφόρων με πολιτικές διαφημίσεις, 
και ενίοτε, ακόμη και με στοχευμένη 
παραπληροφόρηση, γεγονός που 
αποδεικνύει τον κίνδυνο που ενέχει η 
αδιαφάνεια των εργασιών επεξεργασίας 
δεδομένων από τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Γ ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Γε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ευρέως 
διαδεδομένη χρήση των αλγορίθμων για 
διαδικασίες φιλτραρίσματος 
περιεχομένου και αφαίρεσης 
περιεχομένου εγείρει επίσης ορισμένα 
ζητήματα που αφορούν το κράτος 
δικαίου και ερωτήματα περί 
νομιμότητας, νομιμοποίησης και 
αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 32
Malin Björk
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
μεγάλων παρόχων υπηρεσιών έχουν 
διαρκώς αυξανόμενη ικανότητα επιρροής 
της κοινής γνώμης και ασκούν επιρροή 
στα δικαιώματα και τις ελευθερίες των 
ατόμων, των κοινωνιών μας και των 
δημοκρατιών μας· λαμβάνοντας υπόψη, 
ειδικότερα, ότι οι αποφάσεις των 
μεγάλων πλατφορμών μπορούν να έχουν 
εκτεταμένες συνέπειες για την άσκηση 
της ελευθερίας έκφρασης και 
πληροφόρησης, καθώς και για την 
ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν μονοπώλιο 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας, γεγονός το οποίο τους παρέχει επίσης 
τεράστια επιρροή στη λειτουργία όλων 
των χωρών της Κοινότητας και των 
πολιτών τους·

Or. pl

Τροπολογία 34
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Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν λόγω 
πάροχοι υπηρεσιών θα πρέπει να 
συμμορφώνονται με τον ΓΚΠΔ όταν 
προσφέρουν υπηρεσίες εντός της 
Ένωσης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Δ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων, 
των κοινωνιών μας και των δημοκρατιών 
μας·

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένας 
μικρός αριθμός κυρίως μη Ευρωπαίων 
παρόχων υπηρεσιών έχουν σημαντική ισχύ 
στην αγορά και ασκούν επιρροή στους 
προμηθευτές και ελέγχουν τον τρόπο 
παρουσίασης των πληροφοριών, των 
υπηρεσιών και των προϊόντων, με 
αποτέλεσμα να έχουν αντίκτυπο στα 
δικαιώματα και τις ελευθερίες των ατόμων 
και των κοινωνιών μας·

Or. en

Τροπολογία 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
επιβλαβούς και παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί 
κατά κύριο λόγο στην εθελοντική 
συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
επιβλαβούς και παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί 
κατά κύριο λόγο στην εθελοντική 
συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου και σε πρόσφατες τομεακές 
νομοθεσίες σε επίπεδο ΕΕ έχουν 
συμπεριληφθεί διατάξεις για την 
αντιμετώπιση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 37
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
επιβλαβούς και παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί 
κατά κύριο λόγο στην εθελοντική 
συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 
στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί κατά κύριο 
λόγο στην εθελοντική συνεργασία, αλλά 
ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη 
θεσπίζουν εθνική νομοθεσία για την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου με μη εναρμονισμένο 
τρόπο·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
επιβλαβούς και παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί 
κατά κύριο λόγο στην εθελοντική 
συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση της πολιτικής για την 
αντιμετώπιση των επιβλαβών και 
παράνομων διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων στην ΕΕ έχει 
επικεντρωθεί κατά κύριο λόγο στην 
εθελοντική συνεργασία, αλλά ότι όλο και 
περισσότερα κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική 
νομοθεσία για την αντιμετώπιση του 
παράνομου περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
επιβλαβούς και παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου στην ΕΕ έχει επικεντρωθεί 
κατά κύριο λόγο στην εθελοντική 
συνεργασία, αλλά ότι όλο και περισσότερα 
κράτη μέλη θεσπίζουν εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου·

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
προσέγγιση για την αντιμετώπιση του 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 
στην ΕΕ βασίζεται σε εντολές 
κατάργησης με δικαστική απόφαση, αλλά 
ότι όλο και περισσότερα κράτη μέλη 
θεσπίζουν περαιτέρω εθνική νομοθεσία 
για την αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 40
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρητορική μίσους και η 
παραπληροφόρηση εξαπλώνονται όλο και 
περισσότερο τα τελευταία χρόνια, καθώς 
ιδιώτες και αποσταθεροποιητικοί 
παράγοντες χρησιμοποιούν την ισχύ των 
διαδικτυακών πλατφορμών για να 
διαδώσουν ρητορική μίσους ή ψευδείς 
πληροφορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
κατάσταση αυτή βλάπτει το συλλογικό 
δημόσιο συμφέρον, καθώς το επιβλαβές 
περιεχόμενο υπονομεύει τη διεξαγωγή 
δημόσιου διαλόγου με σεβασμό και 
ειλικρίνεια, και θέτει σε κίνδυνο τη 
δημόσια ασφάλεια, δεδομένου ότι η 
ρητορική μίσους στο διαδίκτυο μπορεί να 
υποκινήσει βία στον πραγματικό κόσμο·

Or. en

Τροπολογία 41
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ε β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Εβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρητορική μίσους και η 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο 
χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο 
ως εργαλεία για την ενίσχυση της 
κοινωνικής πόλωσης, η οποία με τη σειρά 
της αποτελεί αντικείμενο εκμετάλλευσης 
για πολιτικούς σκοπούς· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η καταπολέμησή τους δεν 
σχετίζεται μόνο με τον τομέα των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αποτελεί 
επίσης θεμελιώδη παράγοντα για την 
προάσπιση του κράτους δικαίου και της 
δημοκρατίας στην ΕΕ·

Or. en
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Τροπολογία 42
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 
κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής 
πολιτική διαφήμιση και η 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις αιτίες 
και τα διορθωτικά μέτρα COVID-19·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 
κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής 
πολιτική διαφήμιση και η 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις αιτίες 
και τα διορθωτικά μέτρα COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 
κοινωνία ή τη δημοκρατία·

Or. pl

Τροπολογία 44
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 
κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής πολιτική 
διαφήμιση και η παραπληροφόρηση 
σχετικά με τις αιτίες και τα διορθωτικά 
μέτρα COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές περιεχομένου είναι νόμιμες αλλά 
μπορεί να έχουν αρνητικές επιπτώσεις 
στην κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής πολιτική 
διαφήμιση και η παραπληροφόρηση·

Or. en

Τροπολογία 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 
κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής πολιτική 
διαφήμιση και η παραπληροφόρηση 
σχετικά με τις αιτίες και τα διορθωτικά 
μέτρα COVID-19·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι κάποιο 
επιβλαβές περιεχόμενο μπορεί να είναι 
επιζήμιο για την κοινωνία ή τη 
δημοκρατία, αλλά να είναι νόμιμο, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής πολιτική 
διαφήμιση και η παραπληροφόρηση 
σχετικά με τις αιτίες και τα διορθωτικά 
μέτρα COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΣΤ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές επιβλαβούς περιεχομένου μπορεί 
να είναι νόμιμες αλλά επιζήμιες για την 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες 
μορφές περιεχομένου μπορεί να είναι 
νόμιμες αλλά επιζήμιες για την κοινωνία ή 
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κοινωνία ή τη δημοκρατία, με 
παραδείγματα όπως η αδιαφανής πολιτική 
διαφήμιση και η παραπληροφόρηση 
σχετικά με τις αιτίες και τα διορθωτικά 
μέτρα COVID-19·

τη δημοκρατία, με παραδείγματα όπως η 
αδιαφανής πολιτική διαφήμιση και η 
παραπληροφόρηση σχετικά με τις αιτίες 
και τα διορθωτικά μέτρα COVID-19·

Or. en

Τροπολογία 47
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει νομιμότητα ή 
επαρκή διαφάνεια και σωστή 
πληροφόρηση στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
περιεχόμενο και το περιεχόμενο που 
διαγράφεται λόγω παραβίασης όρων και 
προϋποθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
εν λόγω προσέγγιση δεν εγγυάται τη 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
δημιουργεί τον κίνδυνο υπερβολικής 
παρέμβασης στο δικαίωμα της 
ελευθερίας έκφρασης και δημιουργεί μια 
προβληματική κατάσταση όπου οι 
αρμοδιότητες επιβολής του νόμου 
ανατίθενται σε ιδιωτικούς φορείς·

Or. en

Τροπολογία 48
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια, λογοδοσία και εποπτεία στις 
δημόσιες αρχές, την κοινωνία των πολιτών 
και τους χρήστες σχετικά με τον τρόπο με 
τον οποίο οι πλατφόρμες αντιμετωπίζουν 
το παράνομο περιεχόμενο και τον τρόπο 
με τον οποίο επιμελούνται το περιεχόμενο 
εν γένει· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν 
λόγω προσεγγίσεις ενδεχομένως να μην 
εγγυώνται τη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

(Δεν αφορά το ελληνικό κείμενο.)

Or. pl

Τροπολογία 50
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών μπορεί να μην παρέχει 
επαρκή διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση μπορεί 
να μην εγγυάται τη συμμόρφωση με τα 
θεμελιώδη δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 51
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ζ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν το παράνομο 
και επιβλαβές περιεχόμενο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Ζ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αμιγώς 
αυτορρυθμιζόμενη προσέγγιση των 
πλατφορμών δεν παρέχει επαρκή 
διαφάνεια στις δημόσιες αρχές, την 
κοινωνία των πολιτών και τους χρήστες 
σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι 
πλατφόρμες αντιμετωπίζουν τις 
παράνομες δραστηριότητες· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η εν λόγω προσέγγιση δεν 
εγγυάται τη συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα·

Or. en

Τροπολογία 52
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Η



PE653.762v02-00 28/152 AM\1208140EL.docx

EL

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρυθμιστική εποπτεία και η επίβλεψη των 
πλατφορμών στερούνται οριζόντιου 
συντονισμού μεταξύ των διαφόρων 
εποπτικών φορέων σε ολόκληρη την ΕΕ·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
ρυθμιστική εποπτεία και η επίβλεψη έχουν 
τομεακό χαρακτήρα στην ΕΕ· 
λαμβάνοντας υπόψη ότι θα ήταν 
ωφέλιμος ο περαιτέρω και πιο 
ολοκληρωμένος συντονισμός μεταξύ των 
διαφόρων εποπτικών φορέων σε ολόκληρη 
την ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
ομοιόμορφων και διαφανών κανόνων για 
τις δικονομικές εγγυήσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ αποτελεί βασικό εμπόδιο για τα 
πρόσωπα που θίγονται από το παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο και τους 
παρόχους περιεχομένου που επιθυμούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους·

διαγράφεται

Or. pl

Τροπολογία 54
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
ομοιόμορφων και διαφανών κανόνων για 
τις δικονομικές εγγυήσεις σε ολόκληρη 
την ΕΕ αποτελεί βασικό εμπόδιο για τα 
πρόσωπα που θίγονται από το παράνομο 

διαγράφεται
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διαδικτυακό περιεχόμενο και τους 
παρόχους περιεχομένου που επιθυμούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους·

Or. en

Τροπολογία 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Θ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
ομοιόμορφων και διαφανών κανόνων για 
τις δικονομικές εγγυήσεις σε ολόκληρη την 
ΕΕ αποτελεί βασικό εμπόδιο για τα 
πρόσωπα που θίγονται από το παράνομο 
διαδικτυακό περιεχόμενο και τους 
παρόχους περιεχομένου που επιθυμούν να 
ασκήσουν τα δικαιώματά τους·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η απουσία 
ομοιόμορφων και διαφανών κανόνων για 
τις δικονομικές εγγυήσεις σε ολόκληρη την 
ΕΕ αποτελεί βασικό εμπόδιο για τα 
πρόσωπα που θίγονται από τις παράνομες 
διαδικτυακές δραστηριότητες και τους 
παρόχους περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των χρηστών, που 
επιθυμούν να ασκήσουν τα δικαιώματά 
τους·

Or. en

Τροπολογία 56
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου δημιουργεί έλλειμμα 
λογοδοσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου δημιουργεί έλλειμμα 
λογοδοσίας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και 
στον δημόσιο τομέα· τα παραπάνω 
περιλαμβάνουν τη χρήση και τους 
υποκείμενους πηγαίους κώδικες των 
αλγοριθμικών διαδικασιών και τον τρόπο 
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με τον οποίο οι πλατφόρμες 
αντιμετωπίζουν την εσφαλμένη αφαίρεση 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου δημιουργεί έλλειμμα 
λογοδοσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου, καθώς και η έλλειψη 
κατάλληλης διαφάνειας από τις 
διαδικτυακές πλατφόρμες και υπηρεσίες 
ως προς τους αλγόριθμους που 
χρησιμοποιούν, δημιουργούν έλλειμμα 
λογοδοσίας·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου δημιουργεί έλλειμμα 
λογοδοσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
συγκρίσιμων, αξιόπιστων δημόσιων 
δεδομένων σχετικά με τη διάδοση και την 
αφαίρεση του παράνομου και επιβλαβούς 
διαδικτυακού περιεχομένου, τόσο με 
δικαστική εντολή όσο και μέσω 
αυτορρύθμισης, δημιουργεί έλλειμμα 
διαφάνειας και λογοδοσίας·

Or. en
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Τροπολογία 59
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων σχετικά 
με τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου και επιβλαβούς διαδικτυακού 
περιεχομένου δημιουργεί έλλειμμα 
λογοδοσίας·

Ι. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη 
αξιόπιστων δημόσιων δεδομένων περί 
κοινοποιήσεων και παρακολούθησης της 
σχετικής προόδου από τις αρμόδιες 
αρχές, καθώς και δεδομένων σχετικά με 
τη διάδοση και την αφαίρεση του 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου 
δημιουργεί έλλειμμα λογοδοσίας·

Or. en

Τροπολογία 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ια. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
έγχρωμοι, οι άνθρωποι που ανήκουν ή 
θεωρούνται ότι ανήκουν σε εθνοτικές ή 
γλωσσικές μειονότητες, οι αιτούντες 
άσυλο, οι μετανάστες, τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ 
και οι γυναίκες συχνά πέφτουν σε μεγάλο 
βαθμό θύματα ρητορικής μίσους και 
διακρίσεων, εκφοβισμού, απειλών και 
αναζήτησης εξιλαστήριων θυμάτων στο 
διαδίκτυο και διατρέχουν υψηλό κίνδυνο 
να βιώσουν εξαιρετικά δυσάρεστες και 
χαοτικές καταστάσεις·

Or. en
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Τροπολογία 61
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη Ι β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

Ιβ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 
αλγόριθμοι που χρησιμοποιούνται για την 
αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ή 
την κατάρτιση προφίλ συχνά 
αναπαράγουν υφιστάμενες διακρίσεις 
στην κοινωνία, γεγονός που οδηγεί σε 
υψηλό κίνδυνο επιδείνωσης των 
διακρίσεων για τα άτομα που ήδη 
επηρεάζονται·

Or. en

Τροπολογία 62
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 
ταυτοποίησης των θυμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 
ταυτοποίησης των θυμάτων·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη ΙΑ

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 
ταυτοποίησης των θυμάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 
ταυτοποίησης των θυμάτων· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η παράνομη εμπορία παιδικού 
πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο 
αυξήθηκε κατά +106% κατά την περίοδο 
του εγκλεισμού στο πλαίσιο της 
υγειονομικής κρίσης της Covid-19 
σύμφωνα με την Ευρωπόλ1α·
_________________
1 α Catherine de Bolle, διευθύντρια της 
Ευρωπόλ, ανταλλαγή απόψεων με την 
επιτροπή LIBE του Ευρωπαϊκού 
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Κοινοβουλίου, 18 Μαΐου 2020.

Or. fr

Τροπολογία 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 
ταυτοποίησης των θυμάτων·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις, όπως η αυξημένη 
χρήση της διατερματικής 
κρυπτογράφησης και το σκοτεινό 
διαδίκτυο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τεράστιος όγκος υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο επιφέρει σοβαρές προκλήσεις 
για τις προσπάθειες εντοπισμού, 
διερεύνησης και, κυρίως, ταυτοποίησης 
των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 66
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IA

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο διαμορφώνεται από τις 
τεχνολογικές εξελίξεις· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο τεράστιος όγκος υλικού 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών που 
κυκλοφορεί στο διαδίκτυο επιφέρει 
σοβαρές προκλήσεις για τις προσπάθειες 
εντοπισμού, διερεύνησης και, κυρίως, 

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών 
στο διαδίκτυο είναι μία από τις μορφές 
παράνομου περιεχομένου που 
διαμορφώνεται από τις τεχνολογικές 
εξελίξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 
τεράστιος όγκος υλικού σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών που κυκλοφορεί στο 
διαδίκτυο επιφέρει σοβαρές προκλήσεις 
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ταυτοποίησης των θυμάτων· για τις προσπάθειες εντοπισμού, 
διερεύνησης και, κυρίως, ταυτοποίησης 
των θυμάτων·

Or. en

Τροπολογία 67
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 
περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως 
κριθεί παράνομο και, ως εκ τούτου, 
πρέπει να αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από 
ένα κράτος μέλος·

διαγράφεται

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 
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περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από ένα κράτος 
μέλος·

περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο, εφόσον δεν οδηγεί στον γενικό 
έλεγχο των πληροφοριών τις οποίες 
αποθηκεύει, ή στη δραστήρια αναζήτηση 
γεγονότων ή περιστάσεων που δείχνουν 
ότι πρόκειται για παράνομες 
δραστηριότητες, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 15 παράγραφος 1 της οδηγίας 
2000/31· λαμβάνοντας υπόψη ότι το εν 
λόγω περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρεθεί 
κατόπιν δικαστικής εντολής από ένα 
κράτος μέλος·

Or. en

Τροπολογία 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 
περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από ένα 
κράτος μέλος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι τα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία αναζήτησης 
και οι τεχνολογίες εκτίμησης εάν το 
περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο είναι αναξιόπιστα και δεν 
παρέχουν επαρκή προστασία για την 
ελευθερία της έκφρασης και τις ατομικές 
ελευθερίες στο διαδίκτυο· λαμβάνοντας 
υπόψη ότι κάθε προσπάθεια 
φιλτραρίσματος του περιεχομένου θα 
πρέπει να είναι περιορισμένη και κάθε 
αυτόματη διαγραφή περιεχομένου πρέπει 
πάντα να πραγματοποιείται από 
ανθρώπους και υπό την επίβλεψη 
ανθρώπων·

Or. pl

Τροπολογία 70
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier
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Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 
περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από ένα κράτος 
μέλος·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα 
με τη νομολογία του Δικαστηρίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας μπορούν να 
προσφύγουν σε αυτοματοποιημένα 
εργαλεία και τεχνολογίες αναζήτησης, 
προκειμένου να εκτιμήσουν εάν το 
περιεχόμενο είναι ισοδύναμο με 
περιεχόμενο που είχε προηγουμένως κριθεί 
παράνομο και, ως εκ τούτου, πρέπει να 
αφαιρεθεί κατόπιν εντολής από ένα κράτος 
μέλος, αλλά δεν είναι υποχρεωμένοι να 
χρησιμοποιήσουν τα εν λόγω 
αυτοματοποιημένα εργαλεία·

Or. en

Τροπολογία 71
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι η 
αξιόπιστη ηλεκτρονική ταυτοποίηση είναι 
στοιχειώδης για τη διασφάλιση της 
ασφαλούς πρόσβασης σε ψηφιακές 
υπηρεσίες και για τη διεξαγωγή 
ηλεκτρονικών συναλλαγών με 
ασφαλέστερο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη 
ότι σήμερα μόλις 15 κράτη μέλη έχουν 
κοινοποιήσει σύστημα ηλεκτρονικών 
ταυτοτήτων για διασυνοριακή 
αναγνώριση στο πλαίσιο του κανονισμού 
(ΕΕ) 910/2014·

Or. en
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Τροπολογία 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Αιτιολογική σκέψη IB α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

ΙΒα. λαμβάνοντας υπόψη ότι το 
διαδίκτυο και οι διαδικτυακές 
πλατφόρμες εξακολουθούν να αποτελούν 
βασική εστία δραστηριοποίησης των 
τρομοκρατικών ομάδων και 
χρησιμοποιούνται ως εργαλείο 
προπαγάνδας, στρατολόγησης και 
προώθησης των δραστηριοτήτων τους·

Or. pl

Τροπολογία 73
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους 
οποίους βασίζονται πρέπει να σέβονται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, 
την απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία λόγου και πληροφόρησης, όπως 
κατοχυρώνονται στις Συνθήκες και στον 
Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 74
Moritz Körner
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1. τονίζει ότι η μεταρρύθμιση του 
τρέχοντος καθεστώτος ευθύνης των 
παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να 
είναι αναλογική, να μην θέτει σε 
μειονεκτική θέση τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και να μην περιορίζει την 
καινοτομία, την πρόσβαση στην 
πληροφόρηση και την ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 75
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1α. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ισχυρή 
νομοθεσία για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής· τονίζει, ως εκ τούτου, 
στο πλαίσιο αυτό, ότι όλες οι ψηφιακές 
υπηρεσίες πρέπει να τηρούν πλήρως την 
ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 
των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, 
και συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ) και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες), υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης·

Or. en
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Τροπολογία 76
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1 β. τονίζει ότι σύμφωνα με την αρχή 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
θεσπίστηκε από τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τους 
μεσάζοντες να επιτρέπουν την ανώνυμη 
χρήση των υπηρεσιών τους και την 
πληρωμή γι’ αυτές όποτε αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, καθώς η ανωνυμία 
ουσιαστικά αποτρέπει τη μη 
εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, την 
κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές 
αθέμιτης χρήσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του 
διαδικτύου· μόνο στις περιπτώσεις στις 
οποίες η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από 
τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν την 
ταυτότητά τους, θα μπορούσαν οι 
πάροχοι μεγάλων αγορών να 
υποχρεώνονται να εξακριβώσουν την 
ταυτότητά τους, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις διατηρείται το δικαίωμα 
ανώνυμης χρήσης των ψηφιακών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 77
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1γ. σημειώνει ότι επειδή οι 
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διαδικτυακές δραστηριότητες ενός 
ατόμου προσφέρουν αναλυτικές 
πληροφορίες σχετικά με την 
προσωπικότητά του και καθιστούν 
δυνατή τη χειραγώγησή του, η γενική και 
αδιάκριτη συλλογή δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα που αφορούν 
κάθε χρήση μιας ψηφιακής υπηρεσίας 
παρεμβαίνει δυσανάλογα στο δικαίωμα 
προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα· 
επιβεβαιώνει ότι οι χρήστες έχουν 
δικαίωμα να μην υπόκεινται σε διάχυτο 
εντοπισμό όταν χρησιμοποιούν ψηφιακές 
υπηρεσίες· τονίζει ότι στο πνεύμα της 
νομολογίας σχετικά με τα μεταδεδομένα 
των επικοινωνιών, οι δημόσιες αρχές θα 
έχουν πρόσβαση στα μεταδεδομένα και 
στα δεδομένα συνδρομητή ενός χρήστη 
μόνο με σκοπό τη διεξαγωγή έρευνας για 
υπόπτους σοβαρών αδικημάτων, με 
προηγούμενη δικαστική έγκριση·

Or. en

Τροπολογία 78
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1δ. εκφράζει την ανησυχία του 
σχετικά με το γεγονός ότι οι υπηρεσίες με 
ενιαίο σύστημα εισόδου μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση 
των χρηστών σε διάφορες πλατφόρμες· 
αντιτίθεται, ως εκ τούτου, στη 
δημιουργία ενός ενιαίου ενωσιακού 
συστήματος εισόδου· συνιστά να 
απαιτείται από τους παρόχους που 
υποστηρίζουν μια υπηρεσία ενιαίας 
εισόδου με κυρίαρχο μερίδιο αγοράς να 
υποστηρίζουν επίσης τουλάχιστον ένα 
ανοικτό και καταμερισμένο σύστημα 
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ταυτοποίησης που βασίζεται σε 
κοινόχρηστο πλαίσιο·

Or. en

Τροπολογία 79
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος -1 ε (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

-1ε. τονίζει ότι, προκειμένου να 
ξεπεραστεί το φαινόμενο εγκλωβισμού 
των κεντρικών δικτύων και να 
διασφαλιστούν ο ανταγωνισμός και η 
δυνατότητα των καταναλωτών να 
επιλέγουν, οι χρήστες των κυρίαρχων 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των 
υπηρεσιών αποστολής μηνυμάτων θα 
πρέπει να έχουν το δικαίωμα να 
αλληλεπιδρούν μεταξύ πλατφορμών μέσω 
ανοικτών διεπαφών (διασυνδεσιμότητα)· 
τονίζει ότι οι εν λόγω χρήστες θα έχουν τη 
δυνατότητα να αλληλεπιδρούν με χρήστες 
εναλλακτικών υπηρεσιών, καθώς και ότι 
οι χρήστες εναλλακτικών υπηρεσιών θα 
έχουν τη δυνατότητα να αλληλεπιδρούν 
με αυτούς·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα 

1. καλεί την Επιτροπή να υιοθετήσει 
μια ολοκληρωμένη και ειδικά 
διαμορφωμένη κανονιστική προσέγγιση 
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όπως το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου·

για την αντιμετώπιση όλων των 
προκλήσεων που θέτει η πολυμορφία των 
φορέων και των υπηρεσιών που 
παρέχονται στο διαδίκτυο· ειδικότερα, 
τονίζει ότι το νέο οριζόντιο πλαίσιο θα 
πρέπει να διακρίνει τις εμπορικές 
δραστηριότητες που διεξάγονται σε 
διαδικτυακούς χώρους συναλλαγών από 
τις δραστηριότητες άλλων μεσαζόντων 
που έχουν επιπτώσεις στην ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης· θεωρεί ότι 
είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται 
διαφορετικές κανονιστικές προσεγγίσεις 
όσον αφορά το παράνομο και το νόμιμο 
περιεχόμενο· τονίζει ότι οι παράνομες 
δραστηριότητες στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζονται με την ίδια 
αυστηρότητα όπως οι παράνομες 
δραστηριότητες εκτός διαδικτύου, αλλά 
και με τις ίδιες εγγυήσεις για τους 
πολίτες·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα 
όπως το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου·

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο είναι το ίδιο με 
το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου· ως εκ τούτου, είναι της 
άποψης ότι οποιοδήποτε νομικά 
εξουσιοδοτημένο μέτρο ελέγχου του 
περιεχομένου που περιλαμβάνεται στον 
νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να αφορά μόνο το παράνομο 
περιεχόμενο, όπως αυτό ορίζεται στο 
ευρωπαϊκό ή στο εθνικό δίκαιο, το δε 
νομοθετικό κείμενο δεν θα πρέπει να 
περιλαμβάνει νομικά ασαφείς και 
απροσδιόριστους όρους, όπως «επιβλαβές 
περιεχόμενο», καθώς η στόχευση του εν 
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λόγω περιεχομένου θα έθετε σε σοβαρό 
κίνδυνο τα θεμελιώδη δικαιώματα και 
την ελευθερία του λόγου και θα έφερνε 
τους παρόχους υπηρεσιών σε νομικά 
ασαφή θέση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα 
όπως το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου·

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο και τα εγκλήματα στον 
κυβερνοχώρο, όπως η σεξουαλική 
εκμετάλλευση παιδιών στο διαδίκτυο, 
πρέπει να αντιμετωπίζονται με την ίδια 
αυστηρότητα όπως το παράνομο 
περιεχόμενο και η παράνομη 
συμπεριφορά εκτός διαδικτύου·

Or. en

Τροπολογία 83
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα 
όπως το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου·

1. τονίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με την ίδια αυστηρότητα 
και με βάση τις ίδιες νομικές αρχές όπως 
το παράνομο περιεχόμενο εκτός 
διαδικτύου·

Or. en



AM\1208140EL.docx 45/152 PE653.762v02-00

EL

Τροπολογία 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. επισημαίνει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιεί 
τη νομικά απροσδιόριστη έννοια του 
«επιβλαβούς περιεχομένου», αλλά θα 
αντιμετωπίζει τη δημοσίευση 
περιεχομένου που είναι παράνομο· τονίζει 
ότι η διασπορά ψευδών δηλώσεων στα 
μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται μέσω της παροχής στους 
χρήστες του ελέγχου σχετικά με το 
περιεχόμενο που τους προτείνεται· τονίζει 
ότι η επιμέλεια περιεχομένου με βάση την 
παρακολούθηση των ενεργειών των 
χρηστών απαιτεί τη συγκατάθεση του 
χρήστη· προτείνει οι χρήστες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης να έχουν το 
δικαίωμα να βλέπουν το χρονολόγιό τους 
με χρονολογική σειρά· προτείνει οι 
κυρίαρχες πλατφόρμες να παρέχουν 
στους χρήστες μια διεπαφή για την 
επιμέλεια περιεχομένου από λογισμικό ή 
υπηρεσίες της επιλογής τους·

Or. en

Τροπολογία 85
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. Παράγραφος -1. υπογραμμίζει ότι 
ο εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων 
κανόνων σχετικά με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο μπορεί αναπόφευκτα να 
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επηρεάσει τα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, την ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης, την 
ισότητα και την απαγόρευση των 
διακρίσεων, την ελευθερία της σκέψης, 
της συνείδησης και της θρησκείας, την 
ελευθερία του συνέρχεσθαι και του 
συνεταιρίζεσθαι, την ελευθερία της 
τέχνης και της επιστήμης, καθώς και το 
δικαίωμα πραγματικής προσφυγής· 
προτρέπει, ως εκ τούτου, την Επιτροπή 
να επιδεικνύει ιδιαίτερη προσοχή στην 
προσέγγισή της, αλλά και να 
ενσωματώσει διεθνή πρότυπα για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα στην 
αναθεώρησή της·

Or. en

Τροπολογία 86
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1α. είναι πεπεισμένο ότι αποτελεί 
αποκλειστικό καθήκον δημοκρατικά 
υπόλογων αρμόδιων δημόσιων αρχών να 
αποφασίζουν για τη νομιμότητα του 
διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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1β. Παράγραφος -1α. σημειώνει τον 
τρόπο με τον οποίο το σημερινό ψηφιακό 
οικοσύστημα ενθαρρύνει επίσης την 
προβληματική συμπεριφορά, όπως τη 
ρητορική μίσους και την 
παραπληροφόρηση· εκφράζει την 
ανησυχία του για τον τρόπο με τον οποίο 
η προώθηση αμφιλεγόμενου περιεχομένου 
αποτελεί πλέον βασικό παράγοντα για τα 
επιχειρηματικά μοντέλα που βασίζονται 
στη στοχευμένη διαφήμιση, όπου το 
περιεχόμενο που προκαλεί αίσθηση και 
πόλωση μεγιστοποιεί τον χρόνο 
παραμονής των χρηστών στην οθόνη, με 
αποτέλεσμα να προκύπτουν περισσότερα 
δεδομένα για την κατάρτιση προφίλ, 
περισσότερες ώρες και κατ’ επέκταση, 
περισσότερα κέρδη· υπογραμμίζει τον 
τρόπο με τον οποίο αυτός ο τύπος 
επιχειρηματικού μοντέλου μπορεί να έχει 
πολύ παρεμβατικές και αρνητικές 
συνέπειες, όχι μόνο στα άτομα και στα 
θεμελιώδη δικαιώματά τους, αλλά και 
στο σύνολο της κοινωνίας·

Or. en

Τροπολογία 88
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 1 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

1β. τονίζει ότι οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών πρέπει να εξουσιοδοτούνται 
να αποσύρουν το περιεχόμενο των 
χρηστών τους από το διαδίκτυο μόνον 
κατόπιν επαρκώς τεκμηριωμένων 
εντολών από δημοκρατικά υπόλογες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές·

Or. en
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Τροπολογία 89
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη 
μέλη της· τονίζει τη σημαντική 
υποχρέωση διασφάλισης ενός δίκαιου 
ψηφιακού οικοσυστήματος, στο πλαίσιο 
του οποίου θα γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και η προστασία 
των δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο 
επίπεδο παρέμβασης βάσει των αρχών 
της αναγκαιότητας και της 
αναλογικότητας·

2. τονίζει ότι η ταχεία ανάπτυξη των 
ψηφιακών υπηρεσιών απαιτεί ένα ισχυρό 
διαχρονικό νομοθετικό πλαίσιο για την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής· 
τονίζει, ως εκ τούτου, στο πλαίσιο αυτό, 
ότι όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες πρέπει να 
τηρούν πλήρως την ενωσιακή νομοθεσία 
για την προστασία των δεδομένων, και 
συγκεκριμένα τον κανονισμό (ΕΕ) 
2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου (ΓΚΠΔ)1α και την 
οδηγία 2002/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
(προστασία ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες)1α, υπό 
αναθεώρηση επί του παρόντος, όπως και 
να σέβονται την ελευθερία έκφρασης και 
την απαγόρευση των διακρίσεων·

_________________
1α Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1). Οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 
(ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).1α 
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Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για 
την προστασία των φυσικών προσώπων 
έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων 
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 
95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την 
Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 
4.5.2016, σ. 1). Οδηγία 2002/58/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 12ης Ιουλίου 2002, 
σχετικά με την επεξεργασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον 
τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών 
(οδηγία για την προστασία ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες) 
(ΕΕ L 201 της 31.7.2002, σ. 37).

Or. en

Τροπολογία 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

2. πιστεύει στα σαφή κοινωνικά και 
οικονομικά οφέλη μιας λειτουργικής 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς για την ΕΕ και 
τα κράτη μέλη της· επικροτεί αυτά τα 
οφέλη, ιδιαίτερα τη βελτίωση της 
πρόσβασης στις πληροφορίες και την 
ενίσχυση της ελευθερίας της έκφρασης· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·
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Or. en

Τροπολογία 91
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα - μεταξύ άλλων η ελευθερία 
έκφρασης και πληροφόρησης και η 
ελευθερία και πολυφωνία των μέσων 
ενημέρωσης - και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων και θα διασφαλίζεται η 
ψηφιακή ασφάλεια των πολιτών στο 
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αναγκαιότητας και της αναλογικότητας· διαδίκτυο· ζητεί ένα επίπεδο παρέμβασης 
βάσει των αρχών της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. fr

Τροπολογία 93
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

2. πιστεύει στα οφέλη μιας 
λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· τονίζει τη 
σημαντική υποχρέωση διασφάλισης ενός 
δίκαιου ψηφιακού οικοσυστήματος, στο 
πλαίσιο του οποίου θα γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα – πρωτίστως η 
ελευθερία έκφρασης και πληροφόρησης 
και η ελευθερία και πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης – και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί κάποια παρέμβαση 
βάσει των αρχών της αναγκαιότητας και 
της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 94
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
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θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας έκφρασης, η προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 95
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 
οικοσυστήματος, στο επίκεντρο του 
οποίου θα βρίσκονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα, ιδιαίτερα η προστασία των 
δεδομένων, η προστασία της ιδιωτικής 
ζωής και η απαγόρευση των διακρίσεων·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. πιστεύει στα σαφή οικονομικά 
οφέλη μιας λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας 
αγοράς για την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· 
τονίζει τη σημαντική υποχρέωση 
διασφάλισης ενός δίκαιου ψηφιακού 

2. πιστεύει στα οφέλη μιας 
λειτουργικής ψηφιακής ενιαίας αγοράς για 
την ΕΕ και τα κράτη μέλη της· τονίζει τη 
σημαντική υποχρέωση διασφάλισης ενός 
δίκαιου ψηφιακού οικοσυστήματος, στο 
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οικοσυστήματος, στο πλαίσιο του οποίου 
θα γίνονται σεβαστά τα θεμελιώδη 
δικαιώματα και η προστασία των 
δεδομένων· ζητεί ένα ελάχιστο επίπεδο 
παρέμβασης βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

πλαίσιο του οποίου θα γίνονται σεβαστά τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της προστασίας 
των δεδομένων· ζητεί μια ολοκληρωμένη 
και αποτελεσματική ρυθμιστική 
παρέμβαση βάσει των αρχών της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

Or. en

Τροπολογία 97
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. υπογραμμίζει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες και οι αλγόριθμοι στους 
οποίους βασίζονται πρέπει να σέβονται 
πλήρως τα θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως 
την ιδιωτική ζωή, την προστασία των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, την 
απαγόρευση των διακρίσεων και την 
ελευθερία της έκφρασης και 
πληροφόρησης, όπως κατοχυρώνονται 
στις Συνθήκες και στον Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να εφαρμόσει την 
υποχρέωση διαφάνειας και δυνατότητας 
εξήγησης των αλγορίθμων, να θεσπίσει 
κυρώσεις για την επιβολή αυτής της 
υποχρέωσης, τη δυνατότητα ανθρώπινης 
παρέμβασης, καθώς και άλλα μέτρα, 
όπως είναι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι και οι 
ειδικές προσομοιώσεις ακραίων 
καταστάσεων για την υποστήριξη και την 
επιβολή της συμμόρφωσης· πιστεύει ότι 
οι εν λόγω ανεξάρτητοι έλεγχοι θα πρέπει 
να διενεργούνται σε ετήσια βάση, 
κατ’ αναλογία με τον οικονομικό τομέα, 
ώστε να εξετάζεται κατά πόσον η 
πολιτική για τα δεδομένα, οι αλγόριθμοι, 
οι έλεγχοι και οι ισορροπίες που 
χρησιμοποιούνται είναι σε συμφωνία με 
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συγκεκριμένα κριτήρια και εποπτεύονται 
από ανεξάρτητη επαρκή εποπτεύουσα 
αρχή·

Or. en

Τροπολογία 98
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2α. είναι πεπεισμένο ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να 
διατηρούν δεδομένα για σκοπούς 
επιβολής του νόμου, εκτός εάν μια 
δημοκρατικά υπόλογη αρμόδια δημόσια 
αρχή έχει εκδώσει απευθείας εντολή για 
στοχευμένη διατήρηση των δεδομένων 
ενός μεμονωμένου χρήστη σύμφωνα με 
τη νομοθεσία της Ένωσης·

Or. en

Τροπολογία 99
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. σημειώνει ότι οι ψηφιακές 
υπηρεσίες χρησιμοποιούν προηγμένους 
αλγορίθμους, για την ανάλυση ή 
πρόβλεψη πτυχών που αφορούν τις 
προσωπικές προτιμήσεις, τα 
ενδιαφέροντα ή τη συμπεριφορά του 
χρήστη με σκοπό την κατάρτιση προφίλ· 
τονίζει ότι η ποιότητα των 
αποτελεσμάτων που εξάγονται από 
αλγορίθμους αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων εξαρτάται από την ποιότητα 
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των δεδομένων που χρησιμοποιούνται και 
τις προκαθορισμένες παραμέτρους που 
επιλέγονται· τονίζει ότι η χρήση 
αλγορίθμων για την αυτοματοποιημένη 
λήψη αποφάσεων απαιτεί την ύπαρξη 
ενός ισχυρού νομοθετικού πλαισίου το 
οποίο θα προστατεύει την ιδιωτική ζωή 
και τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
και, σε συνδυασμό με την υποχρέωση 
καθήκοντος μέριμνας για την επίβλεψη 
της νόμιμης χρήσης των αλγορίθμων, η 
οποία δεν εφαρμόζεται στον έλεγχο 
περιεχομένου, διασφαλίζει την πλήρη 
συμμόρφωση· καλεί, ως εκ τούτου, την 
Επιτροπή να θεσπίσει ένα σύστημα 
καθήκοντος μέριμνας, το οποίο θα 
βασίζεται στην οδηγία για το ηλεκτρονικό 
εμπόριο, μέσω αναλυτικών τομεακών 
κατευθυντήριων γραμμών, προκειμένου 
οι αλγόριθμοι αυτοματοποιημένης λήψης 
αποφάσεων να χρησιμοποιούνται σε 
συμμόρφωση με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα της προστασίας των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και 
της ιδιωτικής ζωής, όπως ορίζεται στον 
γενικό κανονισμό για την προστασία 
δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 100
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2β. ζητεί οι ψηφιακές υπηρεσίες να 
είναι προσβάσιμες στον μέγιστο βαθμό, 
χωρίς να χρειάζεται οι χρήστες να 
αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους·

Or. en
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Τροπολογία 101
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. τονίζει ότι υπάρχουν ακόμη 
ορισμένες διαφορές μεταξύ του κόσμου 
εντός και εκτός διαδικτύου, για 
παράδειγμα όσον αφορά την ανωνυμία, 
την απουσία διοικούσας οντότητας, 
μεταξύ της ισορροπίας ισχύος και των 
τεχνικών ικανοτήτων· ως εκ τούτου, 
καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει ώστε 
στην πρότασή της για τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες να κυριαρχήσουν οι 
αρχές της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και 
του «ό,τι είναι παράνομο εκτός 
διαδικτύου είναι παράνομο και στο 
διαδίκτυο» και να εισαγάγει στον 
συγκεκριμένο νόμο την έννοια της 
ψηφιακής αξιοπρέπειας, η οποία 
στηρίζεται σε αυτές τις αρχές και 
ενσωματώνει τα θεμελιώδη δικαιώματα 
του ατόμου·

Or. en

Τροπολογία 102
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2γ. επαναλαμβάνει ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών πρέπει να σέβονται 
και να διευκολύνουν το δικαίωμα των 
χρηστών τους για φορητότητα των 
δεδομένων σύμφωνα με τη νομοθεσία της 
Ένωσης·

Or. en
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Τροπολογία 103
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

3. θεωρεί αναγκαία τη συνεπή 
εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου 
χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, όταν 
ο πάροχος υπηρεσιών φιλοξενίας έχει 
πραγματική γνώση του περιεχομένου και 
του παράνομου χαρακτήρα του, 
προκειμένου να αντιμετωπίζονται τα 
εγκλήματα και οι παραβιάσεις των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι 
εθελοντικοί κώδικες δεοντολογίας και οι 
τυπικοί συμβατικοί όροι παροχής 
υπηρεσιών δεν είναι κατάλληλοι για την 
αντιμετώπιση του παράνομου 
περιεχομένου σύμφωνα με τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· τονίζει ότι η επιβολή της 
νομοθεσίας, η λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη νομιμότητα διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων και η επιβολή στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας της 
υποχρέωσης να αφαιρούν παράνομο 
περιεχόμενο ή να καθιστούν αδύνατη την 
πρόσβαση στο παράνομο περιεχόμενο το 
συντομότερο δυνατόν, θα πρέπει να 
αποτελούν αρμοδιότητα ανεξάρτητων 
δικαστικών αρχών·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, μέσω μιας σαφούς και 
εναρμονισμένης διαδικασίας 
κοινοποίησης και δράσης, εφόσον 
εφαρμόζονται οι απαραίτητες εγγυήσεις, 
όπως η διαφάνεια της διαδικασίας, το 
δικαίωμα προσφυγής και η πρόσβαση σε 
αποτελεσματική ένδικη προστασία· 
θεωρεί ότι οι εθελοντικοί κώδικες 
δεοντολογίας αντιμετωπίζουν μόνο 
μερικώς το ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα και ότι θα πρέπει 
να εφαρμόζεται ένα πιο αποτελεσματικό 
καθεστώς ευθύνης για τις πλατφόρμες·

Or. fr

Τροπολογία 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
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συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

συνεπή εξάλειψη του κατάφωρα 
παράνομου περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και η 
τρομοκρατική προπαγάνδα· θεωρεί ότι οι 
εθελοντικοί κώδικες δεοντολογίας 
συνέβαλαν στη μείωση της εμφάνισης 
παράνομου περιεχομένου στο διαδίκτυο 
και αποτελούν έναν καλό μηχανισμό που 
θα πρέπει να ενισχυθεί·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη των παράνομων 
δραστηριοτήτων, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται οι παραβιάσεις των 
νόμων και των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
θεωρεί ότι οι εθελοντικοί κώδικες 
δεοντολογίας δεν εφαρμόζονται επαρκώς 
και έχουν αποδειχθεί ότι δεν 
αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά το 
ζήτημα·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 



PE653.762v02-00 60/152 AM\1208140EL.docx

EL

αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα, ιδιαίτερα 
εκείνα που αφορούν παιδιά, και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. θεωρεί αναγκαία την ταχεία και 
συνεπή εξάλειψη του παράνομου 
περιεχομένου, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

3. θεωρεί αναγκαία τη συνεπή 
εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου 
εντός αυστηρά καθορισμένης χρονικής 
προθεσμίας, προκειμένου να 
αντιμετωπίζονται τα εγκλήματα και οι 
παραβιάσεις των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι εθελοντικοί 
κώδικες δεοντολογίας αντιμετωπίζουν 
μόνο μερικώς το ζήτημα·

Or. en

Τροπολογία 110
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3α. καλεί τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να αποσύρουν περιεχόμενο 
από το διαδίκτυο, κατά τρόπο επιμελή, 
αναλογικό και χωρίς διακρίσεις, 
λαμβάνοντας υπόψη σε κάθε περίσταση 
τα θεμελιώδη δικαιώματα των χρηστών, 
καθώς και να λαμβάνουν υπόψη τη 
θεμελιώδη σημασία της ελευθερίας της 
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έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια 
ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, με 
στόχο να αποφεύγεται η αφαίρεση 
περιεχομένου που δεν είναι παράνομο· 
ζητεί από τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών, οι οποίοι επιθυμούν με δική 
τους πρωτοβουλία να περιορίσουν 
ορισμένο νομικό περιεχόμενο των 
χρηστών τους, να διερευνήσουν τη 
δυνατότητα επισήμανσης αντί της 
αφαίρεσης του εν λόγω περιεχομένου, 
ώστε να παρέχουν στους χρήστες την 
ευκαιρία να επιλέγουν με δική τους 
ευθύνη την πρόσβαση στο περιεχόμενο 
αυτό·

Or. en

Τροπολογία 111
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· 
ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

4. υπενθυμίζει ότι οι παράνομες 
πληροφορίες και υπηρεσίες και τα 
παράνομα προϊόντα στο διαδίκτυο δεν 
πρέπει απλώς να αφαιρούνται από τις 
τηλεματικές πλατφόρμες αλλά και να 
παρακολουθείται η σχετική συνέχεια από 
τις αρχές επιβολής του νόμου και το 
δικαστικό σώμα· καλεί την Επιτροπή να 
εξετάσει τη δυνατότητα επιβολής σε 
μεγάλους παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας 
την υποχρέωση να αναφέρουν στην 
αρμόδια αρχή επιβολής του νόμου τη 
διάπραξη σοβαρών αδικημάτων αμέσως 
μόλις λαμβάνουν πραγματική γνώση 
σχετικού αδικήματος· ζητεί να αρθούν τα 
εμπόδια στην υποβολή καταγγελιών στις 
αρμόδιες αρχές· είναι πεπεισμένο ότι, 
δεδομένης της διασυνοριακής φύσεως του 
διαδικτύου και της ταχείας διάδοσης 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, θα 
πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ 
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των παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, καθώς και η 
διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι θα πρέπει να υπάρχει 
σεβασμός απέναντι στην έννομη τάξη της 
ΕΕ και στις καθιερωμένες αρχές της 
διασυνοριακής συνεργασίας· τονίζει ότι οι 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να διαθέτουν 
επαρκείς πόρους προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικές·

Or. en

Τροπολογία 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί 
να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· 
θεωρεί ότι η ανάθεση των εθνικών 
δικαστικών υπηρεσιών σε εξειδικευμένα 
μέλη προσωπικού και η διάθεση επαρκών 
χρηματοδοτικών πόρων σε αυτές 
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βελτίωση της πρόσβασης και της 
αποτελεσματικότητας της δικαιοσύνης 
στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών· 
ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
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παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

Or. fr

Τροπολογία 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί 
να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί 
να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών· για τον σκοπό αυτόν, 
καλεί τα κράτη μέλη να εφοδιάσουν τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές τους αρχές με την απαραίτητη 
εμπειρογνωσία, τους πόρους και τα 
εργαλεία που θα τους επιτρέψουν να 
αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τον 
αυξανόμενο αριθμό των υποθέσεων που 
περιλαμβάνουν παράνομο περιεχόμενο 
στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 114
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Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· 
ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην 
υποβολή καταγγελιών στις αρμόδιες 
αρχές· είναι πεπεισμένο ότι, δεδομένης 
της διασυνοριακής φύσεως του 
διαδικτύου και της ταχείας διάδοσης 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
θα πρέπει να βελτιωθεί η συνεργασία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των 
αρμόδιων εθνικών αρχών·

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και, εφόσον απαιτείται, από το 
δικαστικό σώμα· θεωρεί, εν προκειμένω, 
ότι ένα βασικό ζήτημα σε ορισμένα κράτη 
μέλη δεν είναι μόνο οι ανεπίλυτες 
υποθέσεις αλλά και οι υποθέσεις που δεν 
έχουν καν ανοίξει·

Or. en

Τροπολογία 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές 
επιβολής του νόμου και το δικαστικό 
σώμα· θεωρεί, εν προκειμένω, ότι ένα 
βασικό ζήτημα σε ορισμένα κράτη μέλη 
δεν είναι οι ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά 
μάλλον οι υποθέσεις που δεν έχουν καν 

4. είναι πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών, καθώς και μεταξύ των 
αρμόδιων εθνικών αρχών, για 
παράδειγμα με τη θέσπιση εργαλείων που 
βασίζονται στη συνεργασία και την 
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ανοίξει· ζητεί να αρθούν τα εμπόδια στην 
υποβολή καταγγελιών στις αρμόδιες 
αρχές· είναι πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των 
κρατών μελών, π.χ. σε διασυνοριακό 
επίπεδο για την κατάργηση διαδικτυακού 
περιεχομένου που είναι σαφώς και 
αναμφισβήτητα παράνομο·

Or. pl

Τροπολογία 116
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα· θεωρεί, 
εν προκειμένω, ότι ένα βασικό ζήτημα σε 
ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι οι 
ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί 
να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

4. υπενθυμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο δεν πρέπει 
απλώς να αφαιρείται από τις τηλεματικές 
πλατφόρμες αλλά και να παρακολουθείται 
η σχετική συνέχεια από τις αρχές επιβολής 
του νόμου και το δικαστικό σώμα, όταν 
πρόκειται για εγκληματικές πράξεις· 
θεωρεί, εν προκειμένω, ότι ένα βασικό 
ζήτημα σε ορισμένα κράτη μέλη δεν είναι 
οι ανεπίλυτες υποθέσεις αλλά μάλλον οι 
υποθέσεις που δεν έχουν καν ανοίξει· ζητεί 
να αρθούν τα εμπόδια στην υποβολή 
καταγγελιών στις αρμόδιες αρχές· είναι 
πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου και 
της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, η συνεργασία 
μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών και των 
αρμόδιων εθνικών αρχών θα πρέπει να 
ρυθμίζεται με βάση τις αρχές της 
αναγκαιότητας και της αναλογικότητας·

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

είναι πεπεισμένο ότι, δεδομένης της 
διασυνοριακής φύσεως του διαδικτύου 
και της ταχείας διάδοσης παράνομου 
διαδικτυακού περιεχομένου, θα πρέπει να 
βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των 
παρόχων υπηρεσιών και των αρμόδιων 
εθνικών αρχών·

Or. en

Τροπολογία 118
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 4 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

4α. τονίζει ότι θα πρέπει να 
επιβάλλονται αναλογικές κυρώσεις για 
παραβιάσεις του νόμου, οι οποίες δεν θα 
περιλαμβάνουν τον αποκλεισμό ατόμων 
από ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 119
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
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παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

παράνομη φύση ορισμένου περιεχομένου 
μπορεί να αποδειχθεί εύκολα, η απόφαση 
είναι πιο δύσκολη για άλλο περιεχόμενο, 
καθώς απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι τα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι 
αρκετά εξελιγμένα ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο και διαφοροποιούν το 
παράνομο περιεχόμενο από το 
περιεχόμενο που είναι νόμιμο σε δεδομένο 
πλαίσιο, γεγονός που θα οδηγεί σε 
περιττούς περιορισμούς στην ελευθερία 
της έκφρασης και της πληροφόρησης· 
τονίζει ότι η εξέταση των αυτόματων 
εκθέσεων από τους παρόχους υπηρεσιών, 
το προσωπικό ή τους αναδόχους τους δεν 
λύνει αυτό το πρόβλημα καθώς το 
προσωπικό των ιδιωτών στερείται της 
ανεξαρτησίας, των προσόντων και της 
λογοδοσίας που έχουν οι δημόσιες αρχές· 
τονίζει, συνεπώς, ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
απαγορεύει ρητά την υποχρέωση των 
παρόχων υπηρεσιών φιλοξενίας ή άλλων 
τεχνικών διαμεσολαβητών να 
χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα 
εργαλεία για τον έλεγχο περιεχομένου και 
να μην επιβάλλει μηχανισμούς 
κοινοποίησης και οριστικής αφαίρεσης· 
οι διαδικασίες ελέγχου του περιεχομένου 
που χρησιμοποιούν οι πάροχοι υπηρεσιών 
δεν οδηγούν σε μέτρα εκ των προτέρων 
ελέγχου που βασίζονται σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία ή στο 
φιλτράρισμα του περιεχομένου προς 
μεταφόρτωση·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι η 
απόφαση σχετικά με την παράνομη φύση 
των διαδικτυακών πληροφοριών, 
προϊόντων και υπηρεσιών είναι δύσκολη, 
καθώς απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι τα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι 
ικανά να διαφοροποιούν το παράνομο 
περιεχόμενο από το περιεχόμενο που είναι 
νόμιμο σε δεδομένο πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης· τονίζει ότι η εξέταση των 
αυτόματων εκθέσεων από τους παρόχους 
υπηρεσιών, το προσωπικό ή τους 
αναδόχους τους δεν λύνει αυτό το 
πρόβλημα καθώς το προσωπικό των 
ιδιωτών στερείται της ανεξαρτησίας, των 
προσόντων και της λογοδοσίας που έχουν 
οι δημόσιες αρχές· τονίζει, συνεπώς, ότι ο 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να απαγορεύει ρητά την 
υποχρέωση των παρόχων υπηρεσιών 
φιλοξενίας ή άλλων τεχνικών 
διαμεσολαβητών να χρησιμοποιούν 
αυτοματοποιημένα εργαλεία για τον 
έλεγχο περιεχομένου και να μην επιβάλλει 
μηχανισμούς κοινοποίησης και οριστικής 
αφαίρεσης· οι διαδικασίες ελέγχου του 
περιεχομένου που χρησιμοποιούν οι 
πάροχοι υπηρεσιών δεν οδηγούν σε μέτρα 
εκ των προτέρων ελέγχου που βασίζονται 
σε αυτοματοποιημένα εργαλεία ή στο 
φιλτράρισμα του περιεχομένου προς 
μεταφόρτωση·

Or. en

Τροπολογία 121
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
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παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττές 
καταργήσεις περιεχομένου και να βλάψει 
την ελευθερία της έκφρασης· 
υπογραμμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο μπορεί να 
πολλαπλασιαστεί εύκολα, γεγονός που 
ενισχύει τον αρνητικό του αντίκτυπο σε 
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα· 
πιστεύει, ως εκ τούτου, ότι θα πρέπει να 
επιτρέπεται στους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών η δυνατότητα προσφυγής σε 
αυτοματοποιημένα εργαλεία με 
ανθρώπινη εποπτεία, για τον εντοπισμό 
και την αφαίρεση περιεχομένου ή τον 
αποκλεισμό της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο, ο παράνομος χαρακτήρας 
του οποίου είτε έχει κριθεί από 
δικαστήριο είτε μπορεί εύκολα να 
διαπιστωθεί χωρίς το υλικό που το 
πλαισιώνει·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· υπενθυμίζει ότι εν 
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ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός 
που θα μπορούσε να οδηγήσει σε 
περιττούς περιορισμούς στην ελευθερία 
της έκφρασης·

προκειμένω, τα σημερινά 
αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν έχουν την 
ικανότητα να κατανοήσουν τη σημασία 
του πλαισίου για συγκεκριμένα είδη 
περιεχομένου, υπογραμμίζει ότι οι 
αλγόριθμοι δεν έχουν προς το παρόν την 
ικανότητα να πραγματοποιήσουν κριτική 
ανάλυση, είναι, ως εκ τούτου, της άποψης 
ότι ο νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
δεν θα πρέπει να περιέχει την απαίτηση 
της υποχρεωτικής χρήσης 
αυτοματοποιημένων εργαλείων για τον 
έλεγχο του περιεχομένου· πιστεύει ότι όλα 
τα προαιρετικά αυτοματοποιημένα μέτρα 
που εφαρμόζουν οι πλατφόρμες 
φιλοξενίας περιεχομένου θα πρέπει να 
εποπτεύονται εκτενώς από ανθρώπους 
και να χαρακτηρίζονται από πλήρη 
διαφάνεια σχεδιασμού και απόδοσης·

Or. en

Τροπολογία 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης· εκτιμά ότι η αξιοποίηση της 
τεχνητής νοημοσύνης σε αυτόν τον τομέα 
θα πρέπει να συνάδει με την ευρωπαϊκή 
νομοθεσία και τις αρχές της Ένωσης 
όσον αφορά την προστασία δεδομένων 
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και τη διαφάνεια, και πρέπει να υπόκειται 
σε ανθρώπινη εποπτεία·

Or. fr

Τροπολογία 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς και 
επιβλαβείς περιορισμούς στην ελευθερία 
της έκφρασης, στις πολιτικές απόψεις και 
στο δικαίωμα λήψης ποικίλων συχνά 
αμφιλεγόμενων πληροφοριών, με 
αποτέλεσμα το φιλτράρισμα και τη 
λογοκρισία του διαδικτύου·

Or. pl

Τροπολογία 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 

5. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, ενώ η 
παράνομη φύση ορισμένων τύπων 
περιεχομένου μπορεί να αποδειχθεί 
εύκολα, η απόφαση είναι πιο δύσκολη για 
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άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· προειδοποιεί ότι 
ορισμένα αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν 
είναι αρκετά εξελιγμένα ώστε να 
λαμβάνουν υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που 
θα μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

άλλους τύπους περιεχομένου, καθώς 
απαιτεί τη θεώρησή τους στο 
συγκεκριμένο πλαίσιο· εκτιμά ότι είναι 
αναγκαία η αποσαφήνιση του ορισμού 
του «παράνομου» και «επικίνδυνου» 
περιεχομένου· προειδοποιεί ότι ορισμένα 
αυτοματοποιημένα εργαλεία δεν είναι 
αρκετά εξελιγμένα ώστε να λαμβάνουν 
υπόψη το πλαίσιο, γεγονός που θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε περιττούς 
περιορισμούς στην ελευθερία της 
έκφρασης·

Or. fr

Τροπολογία 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

θεωρεί, σε αυτό το πλαίσιο, ότι υπάρχουν 
και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη στο 
διαδικτυακό οικοσύστημα, όπως 
χρήστες, κάτοχοι δικαιωμάτων και μέσα 
ενημέρωσης, που μπορούν να 
διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στον 
καθορισμό του παράνομου περιεχομένου 
με βάση το εκάστοτε πλαίσιο· καλεί αυτά 
τα μέρη να συνεργαστούν στενά και να 
ανταλλάσσουν πληροφορίες με τις 
πλατφόρμες, ώστε να τις βοηθήσουν να 
εντοπίζουν αποτελεσματικά και να 
αντιμετωπίζουν το παράνομο 
περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 127
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 5 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

5α. υπογραμμίζει ότι η αφαίρεση 
περιεχομένου στο διαδίκτυο πρέπει να 
συμμορφώνεται με τις ελευθερίες της 
έκφρασης και της επικοινωνίας·

Or. fr

Τροπολογία 128
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο·

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο· τονίζει ότι, για τη διαφύλαξη 
των προτύπων της ελευθερίας του λόγου, 
την αποφυγή συγκρούσεων νόμων, 
αδικαιολόγητων και αναποτελεσματικών 
γεωγραφικών αποκλεισμών, καθώς και 
για την επιδίωξη της εναρμονισμένης 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς, οι πάροχοι 
υπηρεσιών φιλοξενίας δεν θα είναι 
υποχρεωμένοι να αφαιρούν πληροφορίες 
ή να απαγορεύουν την πρόσβαση σε 
πληροφορίες που είναι νόμιμες στη χώρα 
προέλευσής τους·

Or. en

Τροπολογία 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο·

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι 
εθνικές αρχές θα πρέπει να επιτρέπεται 
να εξετάζουν και να επιβάλλουν εντολές 
αφαίρεσης περιεχομένου μόνο σε 
παρόχους υπηρεσιών που έχουν την έδρα 
τους στην επικράτειά τους·

Or. en

Τροπολογία 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο·

6. υπογραμμίζει ότι μια συγκεκριμένη 
πληροφορία μπορεί να θεωρηθεί παράνομη 
σε ένα κράτος μέλος αλλά καλύπτεται από 
το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης σε 
ένα άλλο· ζητεί τη διεξαγωγή δομημένου 
διαλόγου μεταξύ των κρατών μελών, 
προκειμένου να αξιολογηθεί ο κίνδυνος 
συγκεκριμένων τύπων περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 131
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. πιστεύει ότι οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τους 
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εθνικούς περιορισμούς της ελευθερίας 
του λόγου ενός κράτους μέλους σε ένα 
άλλο κράτος μέλος στο οποίο δεν υπάρχει 
ο περιορισμός αυτός·

Or. en

Τροπολογία 132
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6α. υπογραμμίζει ότι το παράνομο 
περιεχόμενο θα πρέπει να αφαιρείται από 
την τοποθεσία όπου φιλοξενείται και ότι 
οι απλοί διαμεσολαβητές δεν είναι 
υποχρεωμένοι να αποκλείουν την 
πρόσβαση σε περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 133
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας, του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ενίσχυσης της προστασίας των 
καταναλωτών· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση 
πρέπει να βασιστεί στα σταθερά θεμέλια 
της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και 
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την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν, ιδίως 
τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες· καλεί το 
Συμβούλιο να υιοθετήσει γρήγορα μια 
γενική προσέγγιση η οποία δεν θα 
υποβαθμίζει τα σημερινά επίπεδα 
προστασίας των καταναλωτών, ώστε να 
ξεκινήσει ένας τριμερής διάλογος 
διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο σχετικά με την πρόταση για 
τον κανονισμό για τη προστασία της 
ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες το συντομότερο δυνατόν·

Or. en

Τροπολογία 134
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες όπως η εξάπλωση των 
τεχνολογιών κατάρτισης προφίλ και της 
αλγοριθμικής λήψης αποφάσεων που 
περικλείουν κάθε πτυχή και εισβάλλουν 
σε όλους τους τομείς της ζωής, και τη 
διασφάλιση της νομικής σαφήνειας και του 
σεβασμού των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση πρέπει να 
βασιστεί στα σταθερά θεμέλια της 
ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και να 
συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν, ιδίως 
τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·
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Or. en

Τροπολογία 135
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας, να συμμορφώνεται πλήρως με 
αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για την 
προστασία των δεδομένων και την οδηγία 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και να σέβεται 
την υπεροχή των ειδικών νομικών 
πράξεων για κάθε τομέα, όπως της 
αναθεωρημένης οδηγίας για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
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οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

ο κατακερματισμός μεταξύ των κρατών 
μελών και οι νέες τεχνολογίες, καθώς και 
τη διασφάλιση της νομικής σαφήνειας και 
του σεβασμού των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων, ιδιαίτερα της ελευθερίας 
της έκφρασης· θεωρεί ότι η μεταρρύθμιση 
πρέπει να βασιστεί στα σταθερά θεμέλια 
της ισχύουσας ενωσιακής νομοθεσίας και 
να συμμορφώνεται πλήρως με αυτήν, ιδίως 
τον γενικό κανονισμό για την προστασία 
των δεδομένων και την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Or. en

Τροπολογία 137
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων, την οδηγία 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες και τις ειδικές 
νομικές πράξεις για κάθε τομέα, όπως 
την αναθεωρημένη οδηγία για τις 
υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων·

Or. en
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Τροπολογία 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας και του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

7. πιστεύει ακράδαντα ότι το ισχύον 
νομικό πλαίσιο της ΕΕ που διέπει τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
επικαιροποιηθεί με σκοπό την 
αντιμετώπιση των προκλήσεων που θέτουν 
οι νέες τεχνολογίες και τη διασφάλιση της 
νομικής σαφήνειας, του σεβασμού των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και της 
ιδιωτικής ζωής· θεωρεί ότι η 
μεταρρύθμιση πρέπει να βασιστεί στα 
σταθερά θεμέλια της ισχύουσας ενωσιακής 
νομοθεσίας και να συμμορφώνεται πλήρως 
με αυτήν, ιδίως τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων και την 
οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 7 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

7α. επισημαίνει ότι η πρακτική 
ικανότητα του ατόμου να κατανοεί και να 
χειρίζεται την πολυπλοκότητα των 
οικοσυστημάτων δεδομένων στα οποία 
είναι ενσωματωμένο είναι εξαιρετικά 
περιορισμένη, όπως και η ικανότητά του 
να προσδιορίζει κατά πόσο οι 
πληροφορίες που λαμβάνει και οι 
υπηρεσίες που χρησιμοποιεί είναι 
διαθέσιμες για τον ίδιο με τους ίδιους 
όρους που ισχύουν και για τους άλλους 
χρήστες· καλεί, ως εκ τούτου, την 
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Επιτροπή να θέσει τη διαφάνεια και την 
απαγόρευση των διακρίσεων στο 
επίκεντρο του νόμου για τις ψηφιακές 
υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 140
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά 
με τις εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον 
έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό·

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση και διευκρίνιση των 
κανόνων περί ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να διατηρούν τις 
εξαιρέσεις από την ευθύνη για τους 
διαμεσολαβητές που δεν έχουν 
πραγματική γνώση της παράνομης 
δραστηριότητας ή των παράνομων 
πληροφοριών στις πλατφόρμες τους· 
εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός 
ότι οι πρόσφατες εθνικές νομοθεσίες για 
την αντιμετώπιση της ρητορικής του 
μίσους και της παραπληροφόρησης 
οδηγούν σε ρυθμιστικό κατακερματισμό 
και σε χαμηλότερο επίπεδο προστασίας 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 141
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά 
με τις εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον 
έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό·

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση και διευκρίνιση των 
κανόνων περί ευθύνης σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· πιστεύει ότι οι εν λόγω 
κανόνες θα πρέπει να διατηρούν τις 
εξαιρέσεις από την ευθύνη για τους 
διαμεσολαβητές που δεν έχουν γνώση της 
παράνομης δραστηριότητας ή των 
παράνομων πληροφοριών στις 
πλατφόρμες τους· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό και σε 
χαμηλότερο επίπεδο προστασίας των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά 
με τις εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον 
έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό·

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά 
με τις εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον 
έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
αυξανόμενο ρυθμιστικό κατακερματισμό·
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Or. fr

Τροπολογία 143
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 8

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

8. θεωρεί απαραίτητη την ευρύτερη 
δυνατή εναρμόνιση των κανόνων σχετικά 
με τις εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον 
έλεγχο περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, 
προκειμένου να διασφαλιστούν ο 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων 
και οι ελευθερίες των χρηστών σε 
ολόκληρη την ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία 
του για το γεγονός ότι οι πρόσφατες 
εθνικές νομοθεσίες για την αντιμετώπιση 
της ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό·

8. θεωρεί απαραίτητη την πλήρη 
εναρμόνιση των κανόνων σχετικά με τις 
εξαιρέσεις από την ευθύνη και τον έλεγχο 
περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ, προκειμένου 
να διασφαλιστούν ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και οι 
ελευθερίες των χρηστών σε ολόκληρη την 
ΕΕ· εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πρόσφατες εθνικές 
νομοθεσίες για την αντιμετώπιση της 
ρητορικής του μίσους και της 
παραπληροφόρησης οδηγούν σε 
ρυθμιστικό κατακερματισμό·

Or. en

Τροπολογία 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, ενισχύοντας 
τους κανόνες για τον ανταγωνισμό όσον 
αφορά τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών, ώστε να μην ζημιωθούν ο 
ανταγωνισμός και οι καταναλωτές· ζητεί 
από τον νόμο για τις ψηφιακές υπηρεσίες 
να απαιτεί από τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να εφαρμόζουν 
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να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

αποτελεσματικές, συνεκτικές, διαφανείς 
και δίκαιες διαδικασίες και δικονομικές 
εγγυήσεις, ώστε οι παράνομες 
δραστηριότητες να αντιμετωπίζονται 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία· 
πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να 
εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αποτρέπεται, με τον ενεργό εντοπισμό και 
την αναφορά διαδικτυακού υλικού 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών που 
έχει προσδιοριστεί με αξιοπιστία, και με 
την αφαίρεση του παράνομου 
περιεχομένου σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις αξίες που 
απορρέουν από τον ρωμαϊκό πολιτισμό 
και τη χριστιανική ηθική, οι οποίες 
υποστηρίζουν την ύπαρξη της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας· πιστεύει 
ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να 
εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. pl

Τροπολογία 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες, ενώ παράλληλα ζητεί να θεσπιστεί 
μια διαδικασία για τη συνεργασία με τις 
αρχές επιβολής του νόμου και τις 
δικαστικές αρχές· πιστεύει ακράδαντα ότι 
αυτό πρέπει να εναρμονιστεί στο πλαίσιο 
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της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 148
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που 
θα διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό 
πρέπει να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της 
ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
διατηρηθεί η ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες με ισχυρές δικονομικές 
εγγυήσεις, ώστε το παράνομο περιεχόμενο 
να αφαιρείται μέσω μιας εναρμονισμένης 
διαδικασίας κοινοποίησης και δράσης, 
σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία·

Or. en

Τροπολογία 149
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
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ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αντιμετωπίζεται σύμφωνα με τον νόμο 
και με τις ευρωπαϊκές αξίες· πιστεύει 
ακράδαντα ότι αυτό πρέπει να 
εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 150
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 9

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες· πιστεύει ακράδαντα ότι αυτό πρέπει 
να εναρμονιστεί στο πλαίσιο της ψηφιακής 
ενιαίας αγοράς·

9. για τον σκοπό αυτό, ζητεί να 
υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις που θα 
διατηρούν την ψηφιακή ενιαία αγορά 
ανοικτή και ανταγωνιστική, απαιτώντας 
από τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών 
να εφαρμόζουν αποτελεσματικές, 
συνεκτικές, διαφανείς και δίκαιες 
διαδικασίες και δικονομικές εγγυήσεις, 
ώστε το παράνομο περιεχόμενο να 
αφαιρείται σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές 
αξίες και με τον νόμο· πιστεύει ακράδαντα 
ότι αυτό πρέπει να εναρμονιστεί στο 
πλαίσιο της ψηφιακής ενιαίας αγοράς·

Or. en

Τροπολογία 151
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 

10. πιστεύει ότι αυτό πρέπει να 
επιτευχθεί χωρίς να καταφύγουμε σε 
απαιτήσεις γενικής παρακολούθησης·
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αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 
αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης·

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 
αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης· προτείνει τη θέσπιση 
ενός κοινού και μόνιμου πλαισίου ευθύνης 
για τις πλατφόρμες, για τον προσδιορισμό 
και την κατάργηση του παράνομου 
περιεχομένου με αποτελεσματικό τρόπο· 
θεωρεί, ειδικότερα, ότι ένα 
εναρμονισμένο πλαίσιο σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο θα πρέπει να θεμελιώνεται σε 
υποχρεώσεις δέουσας επιμέλειας ώστε οι 
πλατφόρμες να θεσπίζουν προορατικά και 
αποτελεσματικά μέτρα, πέρα από τις 
υποχρεώσεις σε θέματα διαφάνειας και 
πληροφόρησης· κρίνει σημαντικό οι 
διαδικασίες «κοινοποίησης και ανάληψης 
δράσης» για τον εντοπισμό νέων 
περιεχομένων να συνοδεύονται με 
υποχρεώσεις εποπτείας των 
περιεχομένων που έχουν ήδη κριθεί 
παράνομα και έχουν αποσυρθεί, ώστε να 
αποφεύγεται τυχόν επανεμφάνισή τους 
στο Διαδίκτυο·

Or. fr
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Τροπολογία 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 
αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης·

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
μεγάλες τηλεματικές πλατφόρμες που 
φιλοξενούν ενεργά, ελέγχουν ή συστήνουν 
περιεχόμενο, υπηρεσίες ή προϊόντα, 
πρέπει να φέρουν περισσότερη, αλλά 
πάντα αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές 
που παρέχουν και τις υπηρεσίες που 
προσφέρουν στους χρήστες· θεωρεί, υπό 
αυτήν την έννοια, ότι οι διαδικτυακές 
αγορές πρέπει να φέρουν ευθύνη όταν 
αποκτούν αξιόπιστα αποδεικτικά 
στοιχεία για παράνομες δραστηριότητες· 
τονίζει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς 
να καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης, ούτε σε γενικό και 
απροσδιόριστο καθήκον επιμέλειας· 
επισημαίνει ότι, προκειμένου να 
διασφαλιστεί η ασφάλεια δικαίου, το νέο 
νομικό πλαίσιο θα διατυπώνει 
εξαντλητικά και ρητά τις υποχρεώσεις 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 154
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
περιεχόμενο πρέπει να φέρουν αναλογική 
ευθύνη για το περιεχόμενο τρίτων που 
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αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης·

φιλοξενούν, μόνο εφόσον έχουν 
πραγματική γνώση του παράνομου 
περιεχομένου και της παράνομης φύσης 
του· τονίζει ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί 
χωρίς να καταφύγουμε σε απαιτήσεις 
γενικής παρακολούθησης, ούτε σε μέτρα 
εκ των προτέρων ελέγχου με βάση 
αυτοματοποιημένα εργαλεία ή σε 
φιλτράρισμα περιεχομένου κατά τη 
μεταφόρτωσή του· τονίζει ότι το νομικό 
καθεστώς που διέπει την ευθύνη των 
παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών δεν θα 
πρέπει να εξαρτάται από ασαφείς έννοιες 
όπως «ενεργός» ή «παθητικός» ρόλος 
των παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 155
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες που φιλοξενούν 
ενεργά ή ελέγχουν περιεχόμενο πρέπει να 
φέρουν περισσότερη, αλλά πάντα 
αναλογική, ευθύνη για τις υποδομές που 
παρέχουν και το περιεχόμενό τους· τονίζει 
ότι αυτό πρέπει να επιτευχθεί χωρίς να 
καταφύγουμε σε απαιτήσεις γενικής 
παρακολούθησης·

10. στο πλαίσιο αυτό, πιστεύει ότι οι 
τηλεματικές πλατφόρμες είναι πολύ 
σημαντικό να προβλέπουν την ύπαρξη 
σαφήνειας, με τον καθορισμό σαφών 
κανόνων, απαιτήσεων και εγγυήσεων για 
μια εναρμονισμένη διαδικασία 
κοινοποίησης και δράσης· τονίζει ότι τα 
μέτρα που εφαρμόζονται για την 
αφαίρεση παράνομου περιεχομένου δεν 
μπορούν να αποτελούν ούτε συνεπάγονται 
απαίτηση γενικής παρακολούθησης·

Or. en

Τροπολογία 156
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 α (νέα)
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10α. τονίζει ότι οι δημόσιες αρχές δεν 
πρέπει να επιβάλουν στους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών την υποχρέωση να 
παρακολουθούν, είτε de jure είτε de facto, 
τις πληροφορίες που μεταδίδουν ή 
αποθηκεύουν, ούτε τη γενική υποχρέωση 
να αναζητούν, να ελέγχουν ή να 
φιλτράρουν περιεχόμενο που υποδεικνύει 
παράνομη δραστηριότητα·

Or. en

Τροπολογία 157
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 10 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

10β. είναι πεπεισμένο ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών δεν πρέπει να είναι 
υποχρεωμένοι να εμποδίζουν τη 
μεταφόρτωση παράνομου περιεχομένου· 
πιστεύει ταυτόχρονα ότι, όπου είναι από 
τεχνολογική άποψη εφικτό, βάσει 
επαρκώς τεκμηριωμένων εντολών από 
δημοκρατικά υπόλογες αρμόδιες 
δημόσιες αρχές, και λαμβάνοντας πλήρως 
υπόψη το συγκεκριμένο πλαίσιο του 
περιεχομένου, μπορεί να ζητηθεί από 
τους παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να 
εκτελούν περιοδικές αναζητήσεις για 
συγκεκριμένα τμήματα περιεχομένου, τα 
οποία, σύμφωνα με την απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στην υπόθεση C-18/18, είναι 
πανομοιότυπα ή ισοδύναμα με 
περιεχόμενο που έχει ήδη κριθεί 
παράνομο από δικαστήριο, και να 
αποσύρουν το εν λόγω περιεχόμενο·

Or. en
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Τροπολογία 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και 
τις επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. υποστηρίζει μια σαφή αλυσίδα 
ευθύνης, για να αποφευχθούν άσκοποι 
ρυθμιστικοί φόρτοι στις πλατφόρμες, 
καθώς και περιττοί και δυσανάλογοι 
περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και 
τις επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 

11. ζητεί να θεσπιστούν κανόνες 
σχετικά με τους διαφανείς μηχανισμούς 
κοινοποίησης και δράσης, καθώς και 
απαιτήσεις να λαμβάνουν οι πλατφόρμες 
μέτρα, προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομων δραστηριοτήτων 
στις υπηρεσίες τους· τα εν λόγω μέτρα θα 
πρέπει να περιλαμβάνουν ισχυρή 
πιστοποίηση ταυτότητας επιχειρηματικού 
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υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

χρήση και διαδικασία ελέγχου για τις 
υπηρεσίες και τα προϊόντα που 
προσφέρονται ή προωθούνται στις 
πλατφόρμες τους, ενώ παράλληλα θα 
πρέπει να διατηρείται η ανωνυμία των 
χρηστών· τονίζει ότι οι ανεξάρτητες 
δημόσιες αρχές θα πρέπει να έχουν την 
τελική ευθύνη να καθορίζουν κατά πόσο 
μια δραστηριότητα είναι νόμιμη ή όχι· 
υποστηρίζει μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, 
για να αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί 
φόρτοι στις πλατφόρμες, καθώς και 
περιττοί και δυσανάλογοι περιορισμοί στα 
θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν και να 
προλαμβάνουν την εμφάνιση παράνομου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, θεωρεί 
ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται και η 
υποχρέωση των πλατφορμών να 
εντοπίζουν και να αφαιρούν υλικό 
σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών που 
έχει προσδιοριστεί με αξιοπιστία· 
υποστηρίζει μια ισορροπημένη 
δεοντολογική προσέγγιση και μια σαφή 
αλυσίδα ευθύνης, για να αποφευχθούν 
άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι στις 
πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
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δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες μέτρα που να είναι ανάλογα 
με την εμβέλειά τους και τις τεχνικές και 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, την ελευθερία της έκφρασης 
αμφιλεγόμενων και επιθετικών απόψεων, 
καθώς και του περιορισμού της 
προώθησης διαφόρων φιλοσοφικών, 
κοινωνικών και πολιτικών ιδεών·

Or. pl

Τροπολογία 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση, 
με βάση την αξιολόγηση των κινδύνων 
που αναλαμβάνουν οι πλατφόρμες και 
είναι πιθανό να τις ενθαρρύνει να λάβουν 
προληπτικά μέτρα, και μια σαφή αλυσίδα 
ευθύνης, για να αποφευχθούν άσκοποι 
ρυθμιστικοί φόρτοι στις πλατφόρμες, 
καθώς και περιττοί και δυσανάλογοι 
περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 163
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και 
τις επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 

11. αναμένει από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να θεσπίσουν 
δίκαιους και διαφανείς μηχανισμούς 
κοινοποίησης, οι οποίοι επιτρέπουν στους 
χρήστες να ενημερώνουν τις σχετικές 
δημοκρατικά υπόλογες αρμόδιες 
δημόσιες αρχές για πιθανώς παράνομο 
περιεχόμενο· επισημαίνει ότι θα πρέπει να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι, 
καθώς και περιττοί και δυσανάλογοι 
περιορισμοί στα θεμελιώδη δικαιώματα, 
συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας της 
έκφρασης·
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δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και τις 
επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν 
αποτελεσματικά την εμφάνιση παράνομου 
περιεχομένου στις υπηρεσίες τους, 
αφήνοντας παράλληλα την επιλογή των 
συγκεκριμένων μέτρων στις πλατφόρμες· 
υποστηρίζει μια ισορροπημένη 
δεοντολογική προσέγγιση και μια σαφή 
αλυσίδα ευθύνης, για να αποφευχθούν 
άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι στις 
πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

Or. en

Τροπολογία 165
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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11. επισημαίνει ότι αυτό θα πρέπει να 
περιλαμβάνει κανόνες σχετικά με τους 
μηχανισμούς κοινοποίησης και δράσης, 
καθώς και απαιτήσεις να λαμβάνουν οι 
πλατφόρμες προληπτικά μέτρα που να 
είναι ανάλογα με την εμβέλειά τους και 
τις επιχειρησιακές τους ικανότητες, 
προκειμένου να αντιμετωπίζουν την 
εμφάνιση παράνομου περιεχομένου στις 
υπηρεσίες τους· υποστηρίζει μια 
ισορροπημένη δεοντολογική προσέγγιση 
και μια σαφή αλυσίδα ευθύνης, για να 
αποφευχθούν άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι 
στις πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης·

11. επισημαίνει ότι το νέο νομοθετικό 
πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει 
κανόνες σχετικά με τους μηχανισμούς 
κοινοποίησης και δράσης, προκειμένου να 
αντιμετωπίζουν την εμφάνιση παράνομου 
περιεχομένου στο διαδίκτυο, και 
παράλληλα να αποφύγει την επιβολή 
μηχανισμών κοινοποίησης και οριστικής 
αφαίρεσης· η ισχύουσα νομοθεσία θα 
διατυπώνει εξαντλητικά και ρητά τις 
υποχρεώσεις των παρόχων ψηφιακών 
υπηρεσιών αντί να επιβάλει ένα γενικό 
καθήκον επιμέλειας, για να αποφευχθούν 
άσκοποι ρυθμιστικοί φόρτοι στις 
πλατφόρμες, καθώς και περιττοί και 
δυσανάλογοι περιορισμοί στα θεμελιώδη 
δικαιώματα, συμπεριλαμβανομένης της 
ελευθερίας της έκφρασης, της πρόσβασης 
σε πληροφορίες και του δικαιώματος 
στην προστασία της ιδιωτικής ζωής·

Or. en

Τροπολογία 166
Bartosz Arłukowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 11 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

11α. θεωρεί ότι απαιτείται μεγαλύτερη 
σαφήνεια και διάλογος με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη για να ενθαρρυνθούν 
οι πάροχοι υπηρεσιών της κοινωνίας των 
πληροφοριών να συμμετάσχουν σε 
πρόσθετες εθελοντικές δραστηριότητες 
για τον έλεγχο του περιεχομένου τους 
σύμφωνα με τη νομοθεσία·

Or. pl

Τροπολογία 167
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι νόμιμες, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι ενώ οι 
διαδικασίες απάντησης σε κοινοποίηση, 
οι μηχανισμοί καταγγελιών και οι 
εξωδικαστικοί μηχανισμοί επίλυσης 
διαφορών μπορούν να αποτελέσουν 
πολύτιμα εργαλεία για την προστασία των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των χρηστών 
ψηφιακών υπηρεσιών, δεν μπορούν να 
αποκλείσουν την πρόσβαση σε 
πραγματικά μέσα δικαστικής προσφυγής 
και έννομης προστασίας·

Or. en

Τροπολογία 168
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένης της απαίτησης για 
εποπτεία και επαλήθευση από άνθρωπο, 
πέραν των διαδικασιών προσφυγής, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι 
αποφάσεις αφαίρεσης ή αποκλεισμού είναι 
ακριβείς, τεκμηριωμένες και σέβονται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα· επισημαίνει ότι θα 
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εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

επιβάλλονται κυρώσεις σε πρόσωπα που 
υποβάλλουν συστηματικά και 
επανειλημμένα παράνομες ή 
καταχρηστικές κοινοποιήσεις· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να παραμένει η 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, ώστε 
να είναι εφικτή η άσκηση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής·

Or. en

Τροπολογία 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, μετά την τελική απόφαση που 
λαμβάνουν οι πλατφόρμες σύμφωνα με το 
εσωτερικό σύστημα καταγγελιών, ώστε να 
είναι εφικτή η άσκηση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής·

Or. pl

Τροπολογία 170
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν 
των διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις 
αφαίρεσης ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, πέραν 
των διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου 
να διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις 
απόσυρσης περιεχομένου από το 
διαδίκτυο είναι ακριβείς, τεκμηριωμένες 
και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα δικαστικής προσφυγής, ώστε 
να είναι εφικτή η άσκηση του δικαιώματος 
πραγματικής προσφυγής, πιστεύει ότι όλες 
οι αποφάσεις για την απόσυρση 
περιεχομένου χρηστών πρέπει να 
υπόκεινται σε εποπτεία και επαλήθευση 
από άνθρωπο·

Or. en

Τροπολογία 171
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
ή αποκλεισμού είναι ακριβείς, 
τεκμηριωμένες και σέβονται τα θεμελιώδη 
δικαιώματα· υπενθυμίζει ότι πρέπει να 
εξασφαλίζεται η δυνατότητα δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

12. τονίζει την ανάγκη να υπάρχουν οι 
ενδεδειγμένες διασφαλίσεις και 
υποχρεώσεις δέουσας διαδικασίας, 
συμπεριλαμβανομένων της εποπτείας και 
της επαλήθευσης από άνθρωπο, πέραν των 
διαδικασιών προσφυγής, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ότι οι αποφάσεις αφαίρεσης 
είναι ακριβείς, τεκμηριωμένες, 
προστατεύουν τους καταναλωτές και 
σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα· 
υπενθυμίζει ότι πρέπει να εξασφαλίζεται η 
δυνατότητα πραγματικής δικαστικής 
προσφυγής, ώστε να είναι εφικτή η 
άσκηση του δικαιώματος πραγματικής 
προσφυγής·

Or. en
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Τροπολογία 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 12 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

12α. τονίζει ότι για την προστασία της 
ελευθερίας έκφρασης και πληροφόρησης, 
είναι πολύ σημαντική η διατήρηση του 
καθεστώτος περιορισμένης ευθύνης για 
τους μεσάζοντες που δεν έχουν γνώση της 
παράνομης δραστηριότητας ή των 
παράνομων πληροφοριών· τονίζει ότι το 
νομικό καθεστώς που διέπει την ευθύνη 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών δεν 
θα πρέπει να εξαρτάται από ασαφείς 
έννοιες όπως «ενεργός» ή «παθητικός» 
ρόλος των παρόχων·

Or. en

Τροπολογία 173
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
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συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές· συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές· 
ζητεί τη δημιουργία ενός κέντρου της ΕΕ 
για την πρόληψη και την καταπολέμηση 
της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, 
το οποίο θα διασφαλίζει την 
αποτελεσματική και συντονισμένη 
ανταπόκριση σε περιπτώσεις σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, 
όπως ζητείται στο ψήφισμα του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης 
Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα 
δικαιώματα των παιδιών επ’ ευκαιρία 
της 30ής επετείου της Σύμβασης των 
Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του 
Παιδιού·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

13. υποστηρίζει την αρχή της χώρας 
προέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της 
παρέκκλισης από τις καταναλωτικές 
συμβάσεις της, αλλά απαιτούνται 
διευκρινίσεις όσον αφορά το καθεστώς 
ευθύνης, ιδιαίτερα για τις διαδικτυακές 
αγορές· θεωρεί σημαντικό να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των αιτήσεων αφαίρεσης 
μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών· 
τονίζει ότι οι εντολές αυτές πρέπει να 
υπόκεινται σε νομικές εγγυήσεις, 
προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση 
και να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να εφαρμοστεί ένας μηχανισμός 
εποπτείας και επιβολής, 
συμπεριλαμβανομένων κυρώσεων, στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις υποχρεώσεις 
διαφάνειας, με δικαστικές εντολές, και με 
άλλες διατάξεις του νόμου για τις 
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ψηφιακές υπηρεσίες·

Or. en

Τροπολογία 175
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

13. υποστηρίζει τη διατήρηση του 
ισχύοντος πλαισίου σχετικά με την 
περιορισμένη ευθύνη για το περιεχόμενο 
και την αρχή της χώρας προέλευσης, αλλά 
θεωρεί απαραίτητο να βελτιωθεί ο 
συντονισμός των αιτήσεων αφαίρεσης 
μεταξύ των εθνικών αρμόδιων αρχών· 
τονίζει ότι οι εντολές αυτές πρέπει να 
εκδίδονται από δικαστική αρχή του 
κράτους μέλους στο οποίο έχει την έδρα 
του κάποιος πάροχος υπηρεσιών 
φιλοξενίας και να υπόκεινται σε νομικές 
εγγυήσεις, προκειμένου να αποτρέπεται η 
κατάχρηση και να διασφαλίζεται ο πλήρης 
σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων· 
τονίζει ότι πρέπει να εφαρμόζονται 
μηχανισμοί επιβολής στους παρόχους 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται με τις 
νόμιμες εντολές·

Or. en

Τροπολογία 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
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της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· επισημαίνει ότι 
τα αιτήματα αφαίρεσης περιεχομένου από 
αρμόδιες αρχές θα πρέπει να είναι 
συγκεκριμένα και να αναφέρουν με 
σαφήνεια τη νομική βάση για την 
αφαίρεση· τονίζει ότι πρέπει να 
επιβάλλονται κυρώσεις στους παρόχους 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται με τις 
νόμιμες εντολές·

Or. en

Τροπολογία 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και των 
ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών· 
τονίζει ότι πρέπει να επιβάλλονται 
αναλογικές κυρώσεις στους παρόχους 
υπηρεσιών που δεν συμμορφώνονται με τις 
νόμιμες εντολές, παρόλο που διαθέτουν 
τις τεχνικές και επιχειρησιακές 
ικανότητες·
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Or. pl

Τροπολογία 178
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

13. υποστηρίζει την απαλλαγή από την 
περιορισμένη ευθύνη για κάθε τύπο 
μεσάζοντα και την αρχή της χώρας 
προέλευσης, θεωρεί δε απαραίτητο να 
βελτιωθεί ο συντονισμός των αιτήσεων 
αφαίρεσης μεταξύ των εθνικών αρμόδιων 
αρχών· τονίζει ότι οι εντολές αυτές πρέπει 
να υπόκεινται σε νομικές εγγυήσεις, 
προκειμένου να αποτρέπεται η κατάχρηση 
και να διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις μόνο 
στους παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

Or. en

Τροπολογία 179
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 

13. υποστηρίζει την περιορισμένη 
ευθύνη για το περιεχόμενο και την αρχή 
της χώρας προέλευσης, αλλά θεωρεί 
απαραίτητο να βελτιωθεί ο συντονισμός 
των αιτήσεων αφαίρεσης μεταξύ των 
εθνικών αρμόδιων αρχών· τονίζει ότι οι 
εντολές αυτές πρέπει να υπόκεινται σε 
νομικές εγγυήσεις, προκειμένου να 
αποτρέπεται η κατάχρηση και να 
διασφαλίζεται ο πλήρης σεβασμός των 
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θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

θεμελιωδών δικαιωμάτων· τονίζει ότι 
πρέπει να επιβάλλονται κυρώσεις στους 
παρόχους υπηρεσιών που δεν 
συμμορφώνονται με τις νόμιμες εντολές·

Or. en

Τροπολογία 180
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. τονίζει ότι η επιβολή της 
νομοθεσίας, η λήψη αποφάσεων σχετικά 
με τη νομιμότητα των διαδικτυακών 
δραστηριοτήτων και η επιβολή στους 
παρόχους υπηρεσιών φιλοξενίας της 
υποχρέωσης να αφαιρέσουν ή να 
αποκλείσουν την πρόσβαση σε 
περιεχόμενο το συντομότερο δυνατόν, 
αποτελούν αρμοδιότητα ανεξάρτητων 
δικαστικών αρχών· μόνο όταν ο πάροχος 
υπηρεσιών φιλοξενίας έχει πραγματική 
γνώση του παράνομου περιεχομένου και 
της παράνομης φύσης θα έχει την 
υποχρέωση απόσυρσης περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 181
Bartosz Arłukowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. επισημαίνει ότι οι δράσεις με 
γνώμονα τον χρήστη (η λεγόμενη 
«στόχευση») είναι ένας τομέας που 
απαιτεί προσεκτική επίβλεψη· 
επισημαίνει ότι αυτή η πρακτική έχει 
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συμπεριληφθεί στον ΓΚΠΔ και θα πρέπει 
να εφαρμοστεί σωστά σε ολόκληρη την 
ΕΕ πριν εξεταστεί η νέα νομοθεσία·

Or. pl

Τροπολογία 182
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13α. απαιτεί από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών που λαμβάνουν 
γνώση εικαζόμενου παράνομου 
περιεχομένου των χρηστών τους, να 
ενημερώνουν τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές χωρίς περιττή καθυστέρηση·

Or. en

Τροπολογία 183
Bartosz Arłukowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. καλεί όλους τους ψηφιακούς 
παράγοντες να συμμορφωθούν με τους 
κανόνες γνωστοποίησης που απαιτούνται 
βάσει του ΓΚΠΔ όσον αφορά, μεταξύ 
άλλων, τη συλλογή και καταγραφή των 
επιλογών των χρηστών και τη διαβίβαση 
των επιλογών αυτών των χρηστών σε 
εταίρους στον τομέα της τεχνολογίας πριν 
από την επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων· 

Or. pl
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Τροπολογία 184
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί από τα κράτη μέλη και τους 
παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών να 
εφαρμόσουν διαφανείς, 
αποτελεσματικούς, δίκαιους και ταχείς 
μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών και 
προσφυγής, ώστε οι χρήστες να έχουν τη 
δυνατότητα να αντίκεινται στην 
απόσυρση του περιεχομένου τους από το 
διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 185
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13β. ζητεί από τα κράτη μέλη να 
βελτιώσουν την πρόσβαση στα οικεία 
συστήματα δικαιοσύνης και επιβολής του 
νόμου και την αποτελεσματικότητά τους 
όσον αφορά τον προσδιορισμό του 
παράνομου χαρακτήρα του διαδικτυακού 
περιεχομένου και την επίλυση διαφορών 
σχετικά με την απόσυρση περιεχομένου 
από το διαδίκτυο, καθώς και να 
εξετάσουν για τον σκοπό αυτό το 
ενδεχόμενο ίδρυσης εξειδικευμένων 
δικαστηρίων και μονάδων επιβολής του 
νόμου στο πλαίσιο των εθνικών τους 
συστημάτων δικαιοσύνης και επιβολής 
του νόμου·

Or. en
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Τροπολογία 186
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 13 δ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

13δ. πιστεύει ότι ούτε οι πάροχοι 
υπηρεσιών υποδομών, οι πάροχοι 
υπηρεσιών πληρωμών και άλλες εταιρείες 
που προσφέρουν υπηρεσίες σε παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών, αλλά ούτε και οι 
πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών που έχουν 
άμεση σχέση με τον χρήστη δεν πρέπει να 
θεωρούνται υπεύθυνοι για το περιεχόμενο 
που μεταφορτώνει ή τηλεφορτώνει ένας 
χρήστης με δική του πρωτοβουλία· 
πιστεύει ταυτόχρονα ότι οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίοι έχουν 
άμεση σχέση με τον χρήστη που έχει 
μεταφορτώσει το παράνομο περιεχόμενο 
και οι οποίοι έχουν την ικανότητα να 
αποσύρουν από το διαδίκτυο 
συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου 
του χρήστη, πρέπει να θεωρούνται 
υπεύθυνοι εάν δεν ανταποκριθούν άμεσα 
σε επαρκώς τεκμηριωμένες εντολές που 
έχουν εκδοθεί από δημοκρατικά υπόλογες 
αρμόδιες δημόσιες αρχές για την 
απόσυρση του παράνομου περιεχομένου 
από το διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 187
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 



AM\1208140EL.docx 109/152 PE653.762v02-00

EL

δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

δίκαιοι· υπογραμμίζει ότι η δικαιοσύνη 
και η συμμόρφωση με τα πρότυπα 
θεμελιωδών δικαιωμάτων των τυπικών 
συμβατικών όρων που επιβάλλονται από 
μεσάζοντες στους χρήστες των 
υπηρεσιών τους υπόκεινται σε 
επανεξέταση από δικαστική αρχή· θεωρεί 
ότι οι τυπικοί συμβατικοί όροι που 
περιορίζουν αδικαιολόγητα τα θεμελιώδη 
δικαιώματα των χρηστών, όπως το 
δικαίωμα στην ιδιωτική ζωή και την 
ελευθερία της έκφρασης, δεν είναι 
δεσμευτικοί·

Or. en

Τροπολογία 188
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι και να είναι διαθέσιμοι στους 
χρήστες με εύκολο και προσβάσιμο 
τρόπο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 189
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι και να είναι διαθέσιμοι στους 
χρήστες με εύκολο και προσβάσιμο 
τρόπο· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 190
Kris Peeters

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς, δίκαιοι 
και να είναι διαθέσιμοι στους χρήστες με 
εύκολο και προσβάσιμο τρόπο· εκφράζει 
τη λύπη του για το γεγονός που ορισμένοι 
όροι παροχής υπηρεσιών από πλατφόρμες 
περιεχομένου δεν επιτρέπουν τη χρήση μη 
προσωπικών λογαριασμών στις αρχές 
επιβολής του νόμου, γεγονός που συνιστά 
απειλή τόσο για τις πιθανές έρευνες όσο 
και για την προσωπική ασφάλεια·

Or. en

Τροπολογία 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

14. πιστεύει ότι για να προστατευθούν 
τα θεμελιώδη δικαιώματα και τα 
συμφέροντα των καταναλωτών, ο νόμος 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
θεσπίσει κανόνες που έχουν ως στόχο να 
διασφαλίσουν ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών είναι 
σαφείς, διαφανείς και δίκαιοι·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 14

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· εκφράζει τη λύπη του για το 
γεγονός που ορισμένοι όροι παροχής 
υπηρεσιών από πλατφόρμες περιεχομένου 
δεν επιτρέπουν τη χρήση μη προσωπικών 
λογαριασμών στις αρχές επιβολής του 
νόμου, γεγονός που συνιστά απειλή τόσο 
για τις πιθανές έρευνες όσο και για την 
προσωπική ασφάλεια·

14. πιστεύει ότι οι όροι των υπηρεσιών 
των παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών θα 
πρέπει να είναι σαφείς, διαφανείς και 
δίκαιοι· υπενθυμίζει ότι οποιαδήποτε 
κοινοποίηση απόσυρσης από κάποια 
αρχή θα πρέπει πάντα να βασίζεται στον 
νόμο, όχι στους όρους παροχής υπηρεσιών 
των παρόχων υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 14 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

14α. τονίζει ότι σύμφωνα με την αρχή 
της ελαχιστοποίησης των δεδομένων που 
θεσπίστηκε από τον γενικό κανονισμό για 
την προστασία των δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα, ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες απαιτεί από τους 
μεσάζοντες να επιτρέπουν την ανώνυμη 
χρήση των υπηρεσιών τους και την 
πληρωμή γι’ αυτές όποτε αυτό είναι 
τεχνικά εφικτό, καθώς η ανωνυμία 
ουσιαστικά αποτρέπει τη μη 
εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση, την 
κλοπή ταυτότητας και άλλες μορφές 
αθέμιτης χρήσης δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα που συλλέγονται μέσω του 
διαδικτύου· μόνο στις περιπτώσεις στις 
οποίες η ισχύουσα νομοθεσία απαιτεί από 
τις επιχειρήσεις να γνωστοποιούν την 
ταυτότητά τους, θα μπορούσαν οι 
πάροχοι μεγάλων αγορών να 
υποχρεώνονται να εξακριβώσουν την 
ταυτότητά τους, ενώ σε άλλες 
περιπτώσεις διατηρείται το δικαίωμα 
ανώνυμης χρήσης των ψηφιακών 
υπηρεσιών·

Or. en

Τροπολογία 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 

15. υπογραμμίζει ότι κάθε απόπειρα 
ελέγχου ή μετριασμού της πολιτικής 
διαφήμισης θα πρέπει να απαγορεύεται·
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διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

Or. pl

Τροπολογία 195
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

15. υπογραμμίζει την ανάγκη να 
ρυθμίζεται η επιμέλεια του περιεχομένου 
και η στοχευμένη διαφήμιση που 
βασίζεται στην παρακολούθηση, με την 
παροχή περισσότερων επιλογών και 
μεγαλύτερου ελέγχου στους χρήστες· 
τονίζει ότι οι χρήστες θα πρέπει να 
μπορούν να επιλέγουν την πλήρη εξαίρεσή 
τους από οποιαδήποτε επιμέλεια 
περιεχομένου, να αποφασίζουν αν 
επιθυμούν να παρακολουθείται η 
δραστηριότητά τους, και να έχουν 
περισσότερες επιλογές σχετικά με τον 
τρόπο που κατατάσσεται το περιεχόμενο 
που τους παρέχεται, 
συμπεριλαμβανομένης της κατάταξης 
εκτός των τυπικών τους συνηθειών 
κατανάλωσης περιεχομένου· πιστεύει 
ακράδαντα ότι ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση αυτών των συστημάτων 
υποβολής προτάσεων θα πρέπει να 
χαρακτηρίζονται από πλήρη διαφάνεια 
και να παρουσιάζονται με τρόπο φιλικό 
προς τον χρήστη·

Or. en

Τροπολογία 196



PE653.762v02-00 114/152 AM\1208140EL.docx

EL

Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

15. αναμένει ότι οι κατευθυντήριες 
γραμμές θα περιλαμβάνουν αυστηρότερους 
κανόνες διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν 
αφαιρείται νόμιμο περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου και τις πρακτικές 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο· καλεί την Επιτροπή 
να λάβει υπόψη τα παραπάνω σε ειδική 
νομική πράξη που θα συνοδεύει τον νόμο 
για τις ψηφιακές υπηρεσίες·
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Or. en

Τροπολογία 198
Nadine Morano

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

15. υπογραμμίζει ότι όσον αφορά την 
ανάγκη συμφιλίωσης της ελευθερίας 
έκφρασης και της αφαίρεσης 
περιεχομένου, ο αποκλεισμός ή η 
αφαίρεση περιεχομένου θα πρέπει να 
αφορούν μόνο παράνομο περιεχόμενο ή 
περιεχόμενο που θεωρείται παράνομο, και 
πρέπει να υπάρχει το δικαίωμα 
πραγματικής προσφυγής ενώπιον 
δικαστηρίου. Με τον τρόπο αυτό, το 
νόμιμο περιεχόμενο εκ φύσεως δεν θα 
είναι δυνατόν να αποτελέσει αντικείμενο 
αφαίρεσης ή αποκλεισμού.

Or. fr

Τροπολογία 199
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 

15. αναμένει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα περιλαμβάνει 
κανόνες σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση περιεχομένου θα συνάδει με τα 
πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα 
και θα περιορίζεται στο περιεχόμενο που 
είναι παράνομο πέραν αμφιβολίας ή έχει 
κριθεί παράνομο από τη δικαιοσύνη·
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αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

Or. en

Τροπολογία 200
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά επιβλαβούς περιεχομένου 
πρέπει επίσης να αντιμετωπιστούν, για να 
διασφαλιστεί ένα δίκαιο ψηφιακό 
οικοσύστημα· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός επιβλαβούς 
περιεχομένου θα περιορίζονται στο 
απολύτως αναγκαίο·

15. υπογραμμίζει ότι ορισμένα είδη 
νόμιμου αλλά πιθανώς επιβλαβούς 
περιεχομένου πρέπει επίσης να 
αντιμετωπιστούν· αναμένει ότι οι 
κατευθυντήριες γραμμές θα 
περιλαμβάνουν αυστηρότερους κανόνες 
διαφάνειας σχετικά με τον έλεγχο 
περιεχομένου ή τις πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης, ώστε να διασφαλίζεται ότι η 
αφαίρεση και ο αποκλεισμός πιθανώς 
επιβλαβούς περιεχομένου θα 
αποφεύγονται·

Or. en

Τροπολογία 201
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24β. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις των εξατομικευμένων 
διαφημίσεων, ιδίως των μικρο-
στοχευμένων και συμπεριφορικών 
διαφημίσεων, καθώς και της αξιολόγησης 
των ατόμων, ιδίως των ανηλίκων, καθώς 
παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή των 
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ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά 
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την 
εξατομίκευση των διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· καλεί, ως εκ 
τούτου, την Επιτροπή να θεσπίσει 
σταδιακή απαγόρευση των 
εξατομικευμένων διαφημίσεων, αρχής 
γενομένης από τις διαφημίσεις που 
απευθύνονται σε ανηλίκους, καθώς και 
την απαγόρευση της χρήσης πρακτικών 
που εισάγουν διακρίσεις για την παροχή 
υπηρεσιών ή προϊόντων·

Or. en

Τροπολογία 202
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – εδάφιο 1 (νέο)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

υποστηρίζει ότι αυτές οι μορφές 
επιβλαβούς περιεχομένου περιλαμβάνουν 
τη μικροστόχευση με βάση 
χαρακτηριστικά που εκθέτουν σωματικές 
ή ψυχολογικές ευπάθειες, περιεχόμενο 
που αφορά θέματα υγείας, όπως 
παραπληροφόρηση σχετικά με τα αίτια ή 
τους τρόπους αντιμετώπισης της νόσου 
COVID-19, καθώς και αναδυόμενα 
ζητήματα, όπως την οργανωμένη 
κατάχρηση πολλαπλών πλατφορμών, τη 
δημιουργία ψεύτικων προφίλ από 
εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης ή τη 
χειραγώγηση διαδικτυακού περιεχομένου· 
επισημαίνει ότι θα πρέπει να δίνεται 
ιδιαίτερη προσοχή στο επιβλαβές 
περιεχόμενο στο πλαίσιο της στόχευσης 
των ανηλίκων που χρησιμοποιούν το 
διαδίκτυο, ιδιαίτερα όσον αφορά την 
έκθεσή τους σε φαινόμενα 
κυβερνοεκφοβισμού, σεξουαλικής 
παρενόχλησης, πορνογραφίας, βίας ή 
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αυτοτραυματισμού·

Or. en

Τροπολογία 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 – περίπτωση 1 (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

- θεωρεί ότι, ως γενική αρχή, η 
στοχευμένη διαφήμιση μπορεί να έχει 
θετικό οικονομικό και κοινωνικό 
αντίκτυπο και επισημαίνει το γεγονός ότι 
ο ΓΚΠΔ θα πρέπει να εφαρμόζεται 
πλήρως και σωστά για να διασφαλίζεται 
ο σεβασμός στην ιδιωτική ζωή των 
χρηστών·

Or. en

Τροπολογία 204
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι ο νόμος για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες δεν θα χρησιμοποιεί 
τη νομικά απροσδιόριστη έννοια του 
«επιβλαβούς περιεχομένου», αλλά θα 
αντιμετωπίζει τη δημοσίευση 
περιεχομένου που είναι παράνομο· 
επισημαίνει ότι η διάδοση ψευδών και 
ρατσιστικών πληροφοριών στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να 
περιορίζεται με την παροχή στους 
χρήστες, της δυνατότητας να ελέγχουν το 
περιεχόμενο που τους προτείνεται· τονίζει 
ότι η επιμέλεια περιεχομένου με βάση την 
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παρακολούθηση των ενεργειών των 
χρηστών απαιτεί τη συγκατάθεση του 
χρήστη· προτείνει οι χρήστες των μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης να έχουν το 
δικαίωμα να βλέπουν το χρονολόγιό τους 
με χρονολογική σειρά· προτείνει οι 
κυρίαρχες πλατφόρμες να παρέχουν 
στους χρήστες μια διεπαφή για την 
επιμέλεια περιεχομένου από λογισμικό ή 
υπηρεσίες της επιλογής τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. επισημαίνει ότι η εξατομίκευση 
των πληροφοριακών περιβαλλόντων την 
οποία καθιστά δυνατή η κατάρτιση 
προφίλ με βάση τα δεδομένα, συνοδεύεται 
από νέες δυνατότητες χειραγώγησης των 
ατόμων με διακριτικό, αλλά εξαιρετικά 
αποτελεσματικό τρόπο· υπογραμμίζει ότι 
όταν η κατάρτιση προφίλ χρησιμοποιείται 
στην κατάλληλη κλίμακα για πολιτική 
μικροστόχευση με σκοπό τη χειραγώγηση 
της συμπεριφοράς των ψηφοφόρων, 
μπορεί να υπονομεύσει σοβαρά τα 
θεμέλια της δημοκρατίας· ως εκ τούτου, 
αναμένει ότι η Επιτροπή θα παράσχει 
κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη 
χρήση των εν λόγω ψηφιακών 
τεχνολογιών που χρησιμοποιούν τη 
δύναμη της πειθούς, σε προεκλογικές 
εκστρατείες και σε πρακτικές πολιτικής 
διαφήμισης·

Or. en

Τροπολογία 206
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Dragoş Tudorache

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. κρίνει ότι η παραπλανητική ή 
συγκαλυμμένη πολιτική διαφήμιση 
αποτελεί μια ειδική κατηγορία 
διαδικτυακής απειλής, καθώς επηρεάζει 
τους κεντρικούς μηχανισμούς που 
καθιστούν δυνατή τη λειτουργία της 
δημοκρατικής μας κοινωνίας, ιδιαίτερα 
όταν το εν λόγω περιεχόμενο χορηγείται 
από τρίτους και ξένους παράγοντες· 
ζητεί, στο πλαίσιο αυτό, να θεσπιστούν 
αυστηρές απαιτήσεις διαφάνειας για την 
προβολή πολιτικών διαφημίσεων επί 
πληρωμή·

Or. en

Τροπολογία 207
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15α. καλεί τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών να λάβουν τα απαραίτητα 
μέτρα για την ταυτοποίηση και 
επισήμανση του περιεχομένου που 
μεταφορτώνεται από bot στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης·

Or. en

Τροπολογία 208
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël 
Glucksmann, Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι οι πλατφόρμες και οι 
υπηρεσίες σκόπιμα «κλειδώνουν» τους 
χρήστες τους στη συγκεκριμένη 
πλατφόρμα, με αποτέλεσμα να ενισχύεται 
η δεσπόζουσα θέση τους στην αγορά και 
η ικανότητά τους να καταρτίζουν προφίλ 
για τους χρήστες τους ακόμη πιο 
σχολαστικά, και να δημιουργούνται 
εξαιρετικά παρεμβατικά και 
αποκαλυπτικά προφίλ των χρηστών τους· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 
εγγυηθεί τη διαλειτουργικότητα των 
ψηφιακών υπηρεσιών· θεωρεί, στο 
πλαίσιο αυτό, ότι οι διεπαφές 
προγραμματισμού εφαρμογών (API), οι 
οποίες επιτρέπουν στον χρήση να 
διασυνδέεται μεταξύ πλατφορμών και να 
εισάγει κανόνες ελέγχου περιεχομένου στο 
περιεχόμενο που προβάλλει σε μια 
πλατφόρμα, αποτελούν χρήσιμα εργαλεία 
που μπορούν να προσφέρουν πραγματική 
διαλειτουργικότητα στους χρήστες και 
κατ’ επέκταση να αυξήσουν τις επιλογές 
τους μεταξύ διάφορων ειδών 
συστημάτων και υπηρεσιών υποβολής 
προτάσεων·

Or. en

Τροπολογία 209
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. σημειώνει τις πιθανές αρνητικές 
επιπτώσεις της μικροστοχευμένης 
διαφήμισης, της μικροστοχευμένης 
επιμέλειας περιεχομένου και της 
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αξιολόγησης των ατόμων, ιδίως για τους 
ανηλίκους και άλλες ευάλωτες ομάδες, 
καθώς παρεμβαίνουν στην ιδιωτική ζωή 
των ατόμων και εγείρουν ερωτηματικά 
σχετικά με τη συλλογή και τη χρήση των 
δεδομένων που χρησιμοποιούνται για τη 
στόχευση των εν λόγω διαφημίσεων, την 
προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών ή τον 
καθορισμό των τιμών· επαναλαμβάνει ότι 
η οδηγία για την προστασία της ιδιωτικής 
ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
καθιστά τη στοχευμένη επιμέλεια 
περιεχομένου αντικείμενο επιλογής του 
χρήστη, διαφορετικά απαγορεύεται·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 15 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

15β. σημειώνει ότι οι πολιτικές 
εμπορευματοποίησης του περιεχομένου 
επηρεάζουν το είδος του περιεχομένου 
που προβάλλεται από τους χρήστες και 
κατ’ επέκταση, το είδος του περιεχομένου 
που μεταφορτώνεται από τους χρήστες· 
ζητεί, ως εκ τούτου, να επιβληθεί στις 
διαδικτυακές πλατφόρμες φιλοξενίας 
περιεχομένου η υποχρέωση να έχουν 
διαφανείς πολιτικές 
αποεμπορευματοποίησης του 
περιεχομένου χωρίς διακρίσεις, 
προκειμένου να διαφυλάσσεται πλήρως 
το δικαίωμα της ελευθερίας της 
έκφρασης στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 211
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

16. υπογραμμίζει το χάσμα ανάμεσα 
στην ταχύτητα και την ικανότητα των 
μηχανών σε σύγκριση με την ικανότητα 
των ανθρώπων να παρακολουθούν αυτές 
τις μηχανές· ως εκ τούτου, θεωρεί ότι η 
λογοδοσία έγκειται πάντα στους 
ανθρώπους που είναι υπεύθυνοι για την 
εποπτεία, ζητεί δε η χάραξη πολιτικής να 
βασίζεται στην τεκμηρίωση και να 
απαιτούνται αξιόπιστα δεδομένα σχετικά 
με την ύπαρξη και την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου, 
προκειμένου να διασφαλίζεται ένα 
διαφανές σύστημα που όλοι μπορούν να 
εμπιστευθούν·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου, καθώς και για τη 
συχνότητα εμφάνισης και την πρόληψη 
παράνομης δραστηριότητας στο 
διαδίκτυο, ιδιαίτερα εις βάρος παιδιών 
και άλλων ευάλωτων ομάδων·

Or. en



PE653.762v02-00 124/152 AM\1208140EL.docx

EL

Τροπολογία 213
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου, καθώς και για τους 
αλγόριθμους επιμέλειας περιεχομένου των 
διαδικτυακών πλατφορμών·

Or. en

Τροπολογία 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 16

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

16. θεωρεί ότι για τη χάραξη πολιτικής 
που βασίζεται στη λογοδοσία και την 
τεκμηρίωση απαιτούνται αξιόπιστα 
δεδομένα σχετικά με την ύπαρξη και την 
αφαίρεση παράνομου διαδικτυακού 
περιεχομένου·

16. θεωρεί ότι η λογοδοσία, τόσο στον 
ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, και 
η χάραξη πολιτικής που βασίζεται στην 
τεκμηρίωση απαιτούν αξιόπιστα δεδομένα 
σχετικά με την ύπαρξη και την αφαίρεση 
παράνομου διαδικτυακού περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 215
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία
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17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα, ειδικότερα σχετικά με τις 
διαδικασίες ελέγχου περιεχομένου, 
συμπεριλαμβανομένων των 
τυποποιημένων δεδομένων σχετικά με 
τον όγκο του περιεχομένου που 
αφαιρείται και τους λόγους αυτής της 
αφαίρεσης, τον τύπο και την αιτιολόγηση 
των αιτημάτων αφαίρεσης που 
λαμβάνονται, τον αριθμό των αιτημάτων 
που απορρίπτονται και τους λόγους της 
απόρριψής τους·

Or. en

Τροπολογία 216
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής, πλήρους και συνεπούς υποβολής 
εκθέσεων, ανάλογη με την εμβέλειά τους 
και την επιχειρησιακή τους ικανότητα, 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, 
πληροφοριών για μέτρα που εγκρίνονται 
κατά των παράνομων δραστηριοτήτων 
στο διαδίκτυο, για τον όγκο του 
παράνομου υλικού που αφαιρείται και για 
τον αριθμό και την έκβαση των 
εσωτερικών καταγγελιών και των 
δικαστικών προσφυγών·

Or. en

Τροπολογία 217
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής ετήσιας υποβολής εκθέσεων, 
ανάλογη με την εμβέλειά τους και την 
επιχειρησιακή τους ικανότητα· τονίζει ότι 
οι εν λόγω εκθέσεις, οι οποίες καλύπτουν 
τις ενέργειες που αναλήφθηκαν κατά το 
έτος που προηγήθηκε του έτους 
υποβολής, θα πρέπει να υποβληθούν έως 
το τέλος του πρώτου τριμήνου του εν 
λόγω έτους·

Or. pl

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα· στην περίπτωση 
σεξουαλικής κακοποίησης παιδιού, το 
περιστατικό θα πρέπει να καταγγέλλεται 
στο κέντρο της ΕΕ για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της σεξουαλικής 
κακοποίησης παιδιών·

Or. en

Τροπολογία 219
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής, πλήρους και συνεπούς υποβολής 
εκθέσεων, ανάλογη με την εμβέλειά τους 
και την επιχειρησιακή τους ικανότητα·

Or. en

Τροπολογία 220
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 17

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

17. στο πλαίσιο αυτό, ζητεί να 
επιβληθεί στις πλατφόρμες υποχρέωση 
τακτής υποβολής εκθέσεων, ανάλογη με 
την εμβέλειά τους και την επιχειρησιακή 
τους ικανότητα·

17. ζητεί από τις μεγάλες εμπορικές 
διαδικτυακές πλατφόρμες να 
δημοσιοποιήσουν τις διαδικασίες και τις 
αποφάσεις τους σχετικά την αφαίρεση 
περιεχομένου·

Or. en

Τροπολογία 221
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων 
τυποποιημένων δεδομένων σχετικά με 
τον αριθμό των αιτημάτων αφαίρεσης 
και τη νομική τους βάση, για τον αριθμό 
των αιτημάτων αφαίρεσης για τα οποία 
κινήθηκε διαδικασία διοικητικής ή 
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δικαστικής προσφυγής, για την έκβαση 
αυτών των διαδικασιών, και για τον 
τελικό αριθμό των αποφάσεων που 
επέβαλαν κυρώσεις, 
συμπεριλαμβανομένης περιγραφής του 
τύπου της κύρωσης που επιβλήθηκε·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων, 
μεταξύ άλλων, πληροφοριών για τον 
αριθμό των εντολών αφαίρεσης, για τον 
αριθμό των περιπτώσεων παράνομου 
περιεχομένου ή παράνομων 
δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν και 
οδήγησαν σε διαδικασίες έρευνας και 
δίωξης, και για τον αριθμό των 
περιπτώσεων περιεχομένου ή 
δραστηριοτήτων που χαρακτηρίστηκαν 
εσφαλμένα ως παράνομο/ες·

Or. en

Τροπολογία 223
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων, 



AM\1208140EL.docx 129/152 PE653.762v02-00

EL

μεταξύ άλλων, πληροφοριών για τον 
αριθμό των εντολών αφαίρεσης, για τον 
αριθμό των περιπτώσεων παράνομου 
περιεχομένου ή παράνομων 
δραστηριοτήτων που εντοπίστηκαν και 
οδήγησαν σε διαδικασίες έρευνας και 
δίωξης, και για τον αριθμό των 
περιπτώσεων περιεχομένου ή 
δραστηριοτήτων που χαρακτηρίστηκαν 
εσφαλμένα ως παράνομο/ες·

Or. en

Τροπολογία 224
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές σχετικά με τα αιτήματά 
τους για τη διαγραφή παράνομου 
περιεχομένου από ψηφιακές πλατφόρμες·

Or. en

Τροπολογία 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 18

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής υποβολής εκθέσεων από τις 
εθνικές αρχές·

18. ζητεί, επιπλέον, την υποχρέωση 
τακτικής ετήσιας υποβολής εκθέσεων από 
τις εθνικές αρχές·

Or. pl



PE653.762v02-00 130/152 AM\1208140EL.docx

EL

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
κατακερματισμό της δημόσιας εποπτείας 
και επίβλεψης των πλατφορμών και για 
τη συχνή έλλειψη των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων που χρειάζονται οι 
εποπτικοί φορείς για τη δέουσα 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους· ζητεί 
αυξημένη συνεργασία όσον αφορά τη 
ρυθμιστική εποπτεία των ψηφιακών 
υπηρεσιών·

19. εκφράζει την ανησυχία του για την 
τεκμηριωμένη έλλειψη των οικονομικών 
και ανθρώπινων πόρων που χρειάζονται οι 
φορείς επίβλεψης και εποπτείας για τη 
δέουσα εκπλήρωση των καθηκόντων τους·

Or. en

Τροπολογία 227
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
κατακερματισμό της δημόσιας εποπτείας 
και επίβλεψης των πλατφορμών και για τη 
συχνή έλλειψη των οικονομικών και 
ανθρώπινων πόρων που χρειάζονται οι 
εποπτικοί φορείς για τη δέουσα 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους· ζητεί 
αυξημένη συνεργασία όσον αφορά τη 
ρυθμιστική εποπτεία των ψηφιακών 
υπηρεσιών·

19. εκφράζει την ανησυχία του για τον 
κατακερματισμό της δημόσιας εποπτείας 
και επίβλεψης των διαδικτυακών 
πλατφορμών και άλλων παρόχων 
ψηφιακών υπηρεσιών και για τη συχνή 
έλλειψη των οικονομικών και ανθρώπινων 
πόρων τους οποίους χρειάζονται οι 
εποπτικοί φορείς για τη δέουσα 
εκπλήρωση των καθηκόντων τους· ζητεί 
αυξημένη συνεργασία όσον αφορά τη 
ρυθμιστική εποπτεία των ψηφιακών 
υπηρεσιών·

Or. en
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Τροπολογία 228
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 19 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

19α. θεωρεί ότι προκειμένου να 
διασφαλίζεται η σωστή εφαρμογή του 
νόμου για τις ψηφιακές υπηρεσίες, η 
εποπτεία της συμμόρφωσης με τον 
συγκεκριμένο νόμο θα πρέπει να ανατεθεί 
σε ανεξάρτητη αρχή, ενώ οι αποφάσεις 
που αφορούν περιεχόμενο θα πρέπει 
πάντα να λαμβάνονται από τις δικαστικές 
αρχές· τονίζει, στο πλαίσιο αυτό, ότι η 
επιβολή κυρώσεων λόγω μη 
συμμόρφωσης με τον νόμο για τις 
ψηφιακές υπηρεσίες θα πρέπει να 
βασίζεται σε αξιολόγηση ενός σαφώς 
καθορισμένου συνόλου παραγόντων, 
όπως της αναλογικότητας, των τεχνικών 
και οργανωτικών μέτρων και της 
αμέλειας, οι δε κυρώσεις θα πρέπει να 
βασίζονται σε ποσοστό του ετήσιου 
καθολικού κύκλου εργασιών της 
εταιρείας·

Or. en

Τροπολογία 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 

διαγράφεται
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οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει 
να θεωρηθεί επιβλαβές·

Or. pl

Τροπολογία 230
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει 
να θεωρηθεί επιβλαβές·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 231
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει 
να θεωρηθεί επιβλαβές·

20. καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει, 
αντίστοιχα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Χρηματοοικονομικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ), 
ένα ευρωπαϊκό σύστημα εποπτείας των 
ψηφιακών υπηρεσιών, καθώς και να 
αναθέσει στις υπάρχουσες υπηρεσίες της 
ΕΕ και τις αρμόδιες εθνικές εποπτικές 
αρχές τον έλεγχο των εσωτερικών 
πολιτικών και των αλγορίθμων των 
παρόχων ψηφιακών υπηρεσιών όσον 
αφορά την τήρηση της νομοθεσίας της 
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Ένωσης και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των χρηστών των 
υπηρεσιών σε κάθε περίσταση, 
λαμβάνοντας υπόψη τη θεμελιώδη 
σημασία της απαγόρευσης των 
διακρίσεων και της ελευθερίας της 
έκφρασης και της πληροφόρησης σε μια 
ανοικτή και δημοκρατική κοινωνία, και 
χωρίς δημοσίευση εμπορικά ευαίσθητων 
δεδομένων· ζητεί αυτό το ευρωπαϊκό 
σύστημα εποπτείας των ψηφιακών 
υπηρεσιών να διασφαλίζει ότι οι κανόνες 
που ισχύουν για τους παρόχους ψηφιακών 
υπηρεσιών εφαρμόζονται και 
επιβάλλονται επαρκώς στα κράτη μέλη 
ώστε να παρέχεται προστασία στους 
χρήστες των υπηρεσιών και να 
διευκολύνεται η ευρωπαϊκή ψηφιακή 
ενιαία αγορά·

Or. en

Τροπολογία 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει 
να θεωρηθεί επιβλαβές·

20. ζητεί από την Επιτροπή να 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις, 
ιδίως, την επιβολή δικονομικών 
εγγυήσεων καθώς και τη διαφάνεια·

Or. fr

Τροπολογία 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει να 
θεωρηθεί επιβλαβές·

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
τονίζει ότι θα πρέπει να εγγυάται την 
εναρμονισμένη εφαρμογή αυτών των 
κανόνων σε ολόκληρη την Ένωση και να 
επιβάλλει δικονομικές εγγυήσεις και 
διαφάνεια· πιστεύει ότι θα πρέπει να 
παρέχει αξιόπιστη καθοδήγηση σε σχέση 
με πλαίσια στα οποία τυχόν νόμιμο 
περιεχόμενο πρέπει να θεωρηθεί 
επιβλαβές·

Or. en

Τροπολογία 234
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει να 
θεωρηθεί επιβλαβές·

20. στηρίζει την αποτελεσματική 
εποπτεία της συμμόρφωσης με τις 
ισχύουσες διατάξεις· πιστεύει ότι θα 
πρέπει να επιβάλλει δικονομικές εγγυήσεις 
και διαφάνεια και να παρέχει γρήγορη και 
αξιόπιστη καθοδήγηση σε σχέση με τον 
τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το 
παράνομο περιεχόμενο·

Or. en

Τροπολογία 235
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. στηρίζει τη συγκρότηση 
ανεξάρτητου ενωσιακού φορέα που θα 
εποπτεύει αποτελεσματικά τη 
συμμόρφωση με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια και 
να παρέχει γρήγορη και αξιόπιστη 
καθοδήγηση σε σχέση με πλαίσια στα 
οποία τυχόν νόμιμο περιεχόμενο πρέπει 
να θεωρηθεί επιβλαβές·

20. στηρίζει τη θέσπιση μηχανισμού 
επιβολής που θα συντονίζεται σε επίπεδο 
ΕΕ, με σαφή καταμερισμό αρμοδιοτήτων 
και τα απαραίτητα εργαλεία επιβολής για 
την αποτελεσματική εποπτεία της 
συμμόρφωσης με τις ισχύουσες διατάξεις· 
πιστεύει ότι θα πρέπει να επιβάλλει 
δικονομικές εγγυήσεις και διαφάνεια·

Or. en

Τροπολογία 236
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες 
και τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει 
να κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στους ενωσιακούς φορείς, 
οι οποίοι θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένοι με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ· τονίζει ότι οι εν λόγω 
εκθέσεις θα πρέπει να δημοσιεύονται 
ετησίως στις δημόσιες υπηρεσίες των 
θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

Or. pl

Τροπολογία 238
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες αρχές θα πρέπει να 
δημοσιοποιούνται, συμπεριλαμβανομένης 
της σύνταξης ετήσιων εκθέσεων που θα 
παρέχουν δομημένη ανάλυση της 
αφαίρεσης περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ· 
θεωρεί ότι οι περιπτώσεις που δεν 
κατέληξαν στην αφαίρεση περιεχομένου ή 
στον αποκλεισμό της πρόσβασης σε 
περιεχόμενο θα πρέπει επίσης να 
αναφέρονται·

Or. en

Τροπολογία 239
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
μηχανισμό επιβολής, ο οποίος θα πρέπει 
να είναι επιφορτισμένος με τη σύνταξη 
ετήσιων εκθέσεων που θα παρέχουν 
δομημένη ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης, του εντοπισμού 
και του αποκλεισμού παράνομου 
περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ·

Or. en

Τροπολογία 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 21

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στον εν λόγω ενωσιακό 
φορέα, ο οποίος θα πρέπει να είναι 
επιφορτισμένος με τη σύνταξη ετήσιων 
εκθέσεων που θα παρέχουν δομημένη 
ανάλυση της αφαίρεσης και του 
αποκλεισμού παράνομου περιεχομένου σε 
επίπεδο ΕΕ·

21. θεωρεί ότι οι εκθέσεις διαφάνειας 
που καταρτίζονται από τις πλατφόρμες και 
τις αρμόδιες εθνικές αρχές θα πρέπει να 
κοινοποιούνται στην Ένωση, ο οποίος θα 
πρέπει να είναι επιφορτισμένη με τη 
σύνταξη ετήσιων εκθέσεων που θα 
παρέχουν δομημένη ανάλυση της 
αφαίρεσης και του αποκλεισμού 
παράνομου περιεχομένου σε επίπεδο ΕΕ·

Or. fr

Τροπολογία 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι 
θα πρέπει να αναλύει, κατόπιν 
καταγγελίας ή με δική του πρωτοβουλία, 
εάν και με ποιον τρόπο οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών ενισχύουν το 
παράνομο περιεχόμενο· ζητεί να έχει η εν 
λόγω ρυθμιστική αρχή την εξουσία να 
επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα ή άλλες 
σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

διαγράφεται

Or. fr

Τροπολογία 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι 
θα πρέπει να αναλύει, κατόπιν 
καταγγελίας ή με δική του πρωτοβουλία, 
εάν και με ποιον τρόπο οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών ενισχύουν το 
παράνομο περιεχόμενο· ζητεί να έχει η εν 
λόγω ρυθμιστική αρχή την εξουσία να 
επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα ή άλλες 
σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

διαγράφεται

Or. en

Τροπολογία 244
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι 
θα πρέπει να αναλύει, κατόπιν 
καταγγελίας ή με δική του πρωτοβουλία, 
εάν και με ποιον τρόπο οι πάροχοι 
ψηφιακών υπηρεσιών ενισχύουν το 
παράνομο περιεχόμενο· ζητεί να έχει η εν 
λόγω ρυθμιστική αρχή την εξουσία να 
επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα ή άλλες 
σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

22. ζητεί να έχει η αρμόδια αρχή την 
εξουσία να επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα 
ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·
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Or. en

Τροπολογία 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα 
πρέπει να αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή 
με δική του πρωτοβουλία, εάν και με ποιον 
τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
ενισχύουν το παράνομο περιεχόμενο· ζητεί 
να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή την 
εξουσία να επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα 
ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα 
πρέπει να αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή 
με δική του πρωτοβουλία, εάν και με ποιον 
τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
ενισχύουν το παράνομο περιεχόμενο, για 
παράδειγμα μηχανές προτάσεων και 
χαρακτηριστικά βελτιστοποίησης, όπως 
η αυτόματη συμπλήρωση και οι τάσεις· 
ζητεί να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή 
την εξουσία να επιβάλλει αναλογικά 
πρόστιμα ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις 
όταν οι πλατφόρμες δεν παρέχουν 
εγκαίρως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
τις διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

Or. en

Τροπολογία 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα 
πρέπει να αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή 
με δική του πρωτοβουλία, εάν και με ποιον 
τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
ενισχύουν το παράνομο περιεχόμενο· ζητεί 
να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή την 

22. τονίζει ότι τα θεσμικά όργανα της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβουν τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα 
πρέπει να αναλύουν, κατόπιν καταγγελίας 
ή με δική τους πρωτοβουλία, εάν και με 
ποιον τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών 
υπηρεσιών ενισχύουν το παράνομο 
περιεχόμενο· ζητεί να έχουν τα θεσμικά 
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εξουσία να επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα 
ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

όργανα της ΕΕ την εξουσία να 
υποδεικνύουν σωφρονιστικές κυρώσεις 
όταν οι πλατφόρμες δεν παρέχουν 
εγκαίρως επαρκείς πληροφορίες σχετικά με 
τις διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

Or. pl

Τροπολογία 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22. τονίζει ότι ο εν λόγω φορέας της 
ΕΕ δεν θα πρέπει να αναλάβει τον ρόλο 
αυτού που ελέγχει περιεχόμενο αλλά ότι θα 
πρέπει να αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή 
με δική του πρωτοβουλία, εάν και με ποιον 
τρόπο οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
ενισχύουν το παράνομο περιεχόμενο· ζητεί 
να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή την 
εξουσία να επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα 
ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

22. τονίζει ότι ο εν λόγω μηχανισμός 
επιβολής της ΕΕ δεν θα πρέπει να 
αναλάβει τον ρόλο αυτού που ελέγχει 
περιεχόμενο αλλά ότι θα πρέπει να 
αναλύει, κατόπιν καταγγελίας ή με δική 
του πρωτοβουλία, εάν και με ποιον τρόπο 
οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών 
ενισχύουν το παράνομο περιεχόμενο· ζητεί 
να έχει η εν λόγω ρυθμιστική αρχή την 
εξουσία να επιβάλλει αναλογικά πρόστιμα 
ή άλλες σωφρονιστικές κυρώσεις όταν οι 
πλατφόρμες δεν παρέχουν εγκαίρως 
επαρκείς πληροφορίες σχετικά με τις 
διαδικασίες ή τους αλγορίθμους τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη χρήση της 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
και της μηχανικής μάθησης για σκοπούς 
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όπως η ταυτοποίηση, η πρόβλεψη 
συμπεριφοράς ή η στοχευμένη 
διαφήμιση, οδηγεί σε όξυνση των άμεσων 
και έμμεσων διακρίσεων με βάση το 
φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την εθνοτική ή 
κοινωνική καταγωγή, γενετικά 
χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία 
ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα 
φρονήματα, την ιδιότητα μέλους σε 
εθνοτική μειονότητα, την ιδιοκτησία, τη 
γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικό 
προσανατολισμό κατά τη χρήση των 
ψηφιακών υπηρεσιών· επιμένει ότι ο 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τη 
λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών 
και ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. εκτιμά ότι είναι αναγκαίο, υπό το 
φως του αυξανόμενου κατακερματισμού 
των εθνικών νομοθεσιών σε θέματα 
καταπολέμησης παράνομων 
περιεχομένων, να ενισχυθούν οι 
μηχανισμοί συνεργασίας μεταξύ των 
κρατών μελών, ειδικά με τη στήριξη της 
Επιτροπής και των οργανισμών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης· υπογραμμίζει τη 
σημασία ενός τέτοιου διαλόγου ιδίως 
όσον αφορά τις διαφορές εκτίμησης των 
κρατών μελών για το αν είναι παράνομα ή 
όχι τα περιεχόμενα, και τις πιθανές 
συνέπειες των εν λόγω διαφορών·

Or. fr
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Τροπολογία 250
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22α. επικροτεί την πρωτοβουλία της 
Επιτροπής να συστήσει ένα ευρωπαϊκό 
παρατηρητήριο ψηφιακών μέσων που θα 
στηρίζει τις ανεξάρτητες υπηρεσίες 
διασταύρωσης στοιχείων, θα αυξήσει την 
ενημέρωση του κοινού σχετικά με την 
παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο και θα 
στηρίζει τις δημόσιες αρχές που είναι 
αρμόδιες για την παρακολούθηση των 
ψηφιακών μέσων·

Or. en

Τροπολογία 251
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. εκφράζει την ανησυχία του για το 
γεγονός ότι η αυξημένη χρήση της 
αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων 
και της μηχανικής μάθησης για σκοπούς 
όπως η ταυτοποίηση, η πρόβλεψη 
συμπεριφοράς ή η στοχευμένη 
διαφήμιση, μπορεί να οδηγήσει σε όξυνση 
των άμεσων και έμμεσων διακρίσεων με 
βάση το φύλο, τη φυλή, το χρώμα, την 
εθνοτική ή κοινωνική καταγωγή, γενετικά 
χαρακτηριστικά, τη γλώσσα, τη θρησκεία 
ή τις πεποιθήσεις, τα πολιτικά ή άλλα 
φρονήματα, την ιδιότητα μέλους σε 
εθνοτική μειονότητα, την ιδιοκτησία, τη 
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γέννηση, αναπηρία, ηλικία ή σεξουαλικό 
προσανατολισμό κατά τη χρήση των 
ψηφιακών υπηρεσιών· επιμένει ότι ο 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες θα 
πρέπει να έχει ως στόχο να διασφαλίσει 
υψηλό επίπεδο διαφάνειας όσον αφορά τη 
λειτουργία των διαδικτυακών υπηρεσιών 
και ένα ψηφιακό περιβάλλον χωρίς 
διακρίσεις·

Or. en

Τροπολογία 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 22 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

22β. θεωρεί ότι είναι εξίσου σημαντική 
η ενίσχυση της ευθύνης των αγορών 
μέσω της θέσπισης ενός ειδικού 
καθεστώτος ευθύνης για την προστασία 
των καταναλωτών από τα επικίνδυνα 
προϊόντα, ιδίως χάρη στην πληροφόρηση 
και τη διαφάνεια, και για την εγγύηση 
των δικαιωμάτων τους·

Or. fr

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών 

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών 
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υποβολής καταγγελιών, ένδικων μέσων, 
εκπαιδευτικών μέτρων και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων·

υποβολής καταγγελιών, μηχανισμών 
υποβολής καταγγελιών για παράνομο 
περιεχόμενο και εγκληματική 
συμπεριφορά για φυσικά και νομικά 
πρόσωπα, ένδικων μέσων, εκπαιδευτικών 
μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της 
ανταλλαγής συμβουλών για την ασφάλεια 
των παιδιών στο διαδίκτυο, 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων και ασφάλειας στο 
διαδίκτυο και με την παροχή πρόσβασης 
σε δωρεάν τηλεφωνικές γραμμές 
βοήθειας για παιδιά και σε υπηρεσίες 
κατάλληλες για την ηλικία τους·

Or. en

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

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών, ένδικων μέσων, 
εκπαιδευτικών μέτρων και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων·

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω υποχρεώσεων διαφάνειας για τις 
διαδικτυακές υπηρεσίες και εύκολα 
προσβάσιμων, αμερόληπτων, 
αποτελεσματικών και δωρεάν 
διαδικασιών υποβολής καταγγελιών, 
ένδικων μέσων, εκπαιδευτικών μέτρων και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 255
Patrick Breyer
εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Πρόταση ψηφίσματος
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Παράγραφος 23

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω εύκολα προσβάσιμων διαδικασιών 
υποβολής καταγγελιών, ένδικων μέσων, 
εκπαιδευτικών μέτρων και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων·

23. υπογραμμίζει τη σημασία που έχει 
να ενισχυθεί η θέση των χρηστών για την 
άσκηση των θεμελιωδών τους 
δικαιωμάτων στο διαδίκτυο, μεταξύ άλλων 
μέσω εύκολα προσβάσιμων, 
αμερόληπτων, αποτελεσματικών και 
δωρεάν διαδικασιών υποβολής 
καταγγελιών, ένδικων μέσων, 
εκπαιδευτικών μέτρων και 
ευαισθητοποίησης σε θέματα προστασίας 
των δεδομένων·

Or. en

Τροπολογία 256
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. υπογραμμίζει ότι προκειμένου να 
υπάρχει πλήρης σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως της 
ελευθερίας έκφρασης και της πρόσβασης 
σε πληροφορίες, παραμένει καίριας 
σημασίας η βελτίωση του γραμματισμού 
στα μέσα επικοινωνίας· υπενθυμίζει τον 
θεμελιώδη ρόλο του γραμματισμού στα 
μέσα επικοινωνίας ως μίας από τις 
βασικότερες λύσεις για την αυξανόμενη 
συχνότητα φαινομένων 
παραπληροφόρησης και ρητορικής 
μίσους, καλεί δε την Επιτροπή και τα 
κράτη μέλη να βελτιώσουν τον 
γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας 
μέσω της στήριξης εκπαιδευτικών 
πρωτοβουλιών που απευθύνονται τόσο σε 
μαθητές όσο και σε επαγγελματίες 
εκπαιδευτικούς, καθώς και με 
στοχευμένες εκστρατείες 
ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της 
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κοινωνίας των πολιτών·

Or. en

Τροπολογία 257
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. τονίζει ότι είναι απολύτως 
αναγκαίο να υπάρχουν συμφωνημένα 
πρότυπα στοιχειώδους ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, ώστε οι ψηφιακές 
υπηρεσίες να μπορούν να παρέχουν τα 
πλήρη οφέλη τους στους πολίτες· 
σημειώνει, ως εκ τούτου, ότι είναι άμεση 
ανάγκη τα κράτη μέλη να αναλάβουν 
συντονισμένη δράση για να διασφαλίσουν 
τη βασική κυβερνοϋγιεινή και για να 
αποτρέψουν κινδύνους που μπορούν να 
αποφευχθούν στον κυβερνοχώρο, μεταξύ 
άλλων μέσω νομοθετικών μέτρων·

Or. en

Τροπολογία 258
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. Πέραν της ενδυνάμωσης των 
χρηστών για τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο 
διαδίκτυο, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε ποικίλο και ποιοτικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ως ένα μέσο 
για την ενημέρωση των πολιτών· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 



PE653.762v02-00 148/152 AM\1208140EL.docx

EL

προτείνει εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν 
την εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικό 
περιεχόμενο στα μέσα επικοινωνίας, και 
την εύκολη εύρεσή του σε πλατφόρμες 
τρίτων·

Or. en

Τροπολογία 259
Tomas Tobé

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει ένα πλαίσιο που θα αποτρέπει 
την άσκηση δεύτερου βαθμού ελέγχου 
από τις πλατφόρμες όσον αφορά 
περιεχόμενο που παρέχεται υπό την 
ευθύνη παρόχου υπηρεσιών μέσων 
ενημέρωσης και το οποίο υπόκειται σε 
συγκεκριμένα πρότυπα και σε ειδική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 260
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23α. ζητεί από τους παρόχους 
ψηφιακών υπηρεσιών να παρέχουν, στον 
μέγιστο δυνατό βαθμό, στους χρήστες 
τους τη δυνατότητα να επιλέξουν ποιο 
περιεχόμενο θέλουν να τους προβάλλεται 
και με ποια σειρά·

Or. en
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Τροπολογία 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. τονίζει ότι ο μόνος τρόπος για να 
αξιοποιήσουν οι ψηφιακές υπηρεσίες 
πλήρως τις δυνατότητές τους είναι να 
δώσουν στους χρήστες τη δυνατότητα να 
ταυτοποιούνται αδιαμφισβήτητα με 
τρόπο ισοδύναμο προς τις υπηρεσίες που 
παρέχονται εκτός διαδικτύου· σημειώνει 
ότι η διαδικτυακή ταυτοποίηση μπορεί να 
βελτιωθεί με την εφαρμογή της 
διασυνοριακής διαλειτουργικότητας των 
ηλεκτρονικών ταυτοποιήσεων βάσει του 
κανονισμού eIDAS, σε ολόκληρη την 
Ευρωπαϊκή Ένωση· υπενθυμίζει ότι τα 
κράτη μέλη και τα ευρωπαϊκά θεσμικά 
όργανα θα πρέπει να εγγυώνται ότι οι 
ηλεκτρονικές ταυτοποιήσεις είναι 
ασφαλής, επιτρέπουν την ελαχιστοποίηση 
των δεδομένων και συμμορφώνονται με 
όλες τις υπόλοιπες πτυχές του ΓΚΠΔ·

Or. en

Τροπολογία 262
Magdalena Adamowicz

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. Πέραν της ενδυνάμωσης των 
χρηστών για τον σεβασμό των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων τους στο 
διαδίκτυο, καλεί την Επιτροπή να 
διασφαλίσει ότι οι χρήστες έχουν 
πρόσβαση σε ποικίλο και ποιοτικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ως ένα μέσο 
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για την ενημέρωση των πολιτών· στο 
πλαίσιο αυτό, καλεί την Επιτροπή να 
προτείνει εγγυήσεις που θα διασφαλίζουν 
την εύκολη πρόσβαση σε ποιοτικό 
περιεχόμενο στα μέσα επικοινωνίας, και 
την εύκολη εύρεσή του σε πλατφόρμες 
τρίτων·

Or. en

Τροπολογία 263
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να 
θεσπίσει νέους κανόνες που θα 
απαγορεύουν στις πλατφόρμες να 
εφαρμόζουν πρακτικές που παρεμβαίνουν 
στην ελευθερία και την πολυφωνία των 
μέσων ενημέρωσης, συγκεκριμένα 
απαγορεύοντας στις πλατφόρμες την 
άσκηση δεύτερου βαθμού ελέγχου όσον 
αφορά περιεχόμενο που παρέχεται υπό 
την ευθύνη παρόχου υπηρεσιών μέσων 
ενημέρωσης και το οποίο υπόκειται σε 
συγκεκριμένα πρότυπα και σε ειδική 
εποπτεία·

Or. en

Τροπολογία 264
Moritz Körner

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. ζητεί, βάσει των ως άνω αρχών, ο 
νόμος για τις ψηφιακές υπηρεσίες να 
εναρμονίζεται και να αντικαθιστά τα 
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μέτρα για την ευθύνη που ορίζονται στην 
οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής 
ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαία αγορά, 
την οδηγία για την παροχή υπηρεσιών 
οπτικοακουστικών μέσων καθώς και τον 
κανονισμό για το τρομοκρατικό 
περιεχόμενο στο διαδίκτυο·

Or. en

Τροπολογία 265
Malin Björk

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 23 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

23β. υπογραμμίζει με έμφαση τη 
σημασία της πολυφωνίας των μέσων 
ενημέρωσης, των δημόσιων υπηρεσιών 
ενημέρωσης και των ανεξάρτητων και μη 
εμπορικών μέσων ενημέρωσης για την 
πρόσβαση των πολιτών σε ποιοτική 
ενημέρωση· πιστεύει ακράδαντα ότι η 
παραπληροφόρηση και οι ψευδείς 
ειδήσεις μπορούν να περιοριστούν μόνο 
με την πρόσβαση του κοινού σε 
ενημέρωση και εκπαίδευση υψηλής 
ποιότητας· υπογραμμίζει τη σημασία των 
μηχανισμών που στηρίζουν τα 
ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και τις 
δημόσιες υπηρεσίες ενημέρωσης·

Or. en

Τροπολογία 266
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24α. συνιστά στην Επιτροπή να 
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θεσπίσει ένα σύστημα εξακρίβωσης για 
χρήστες ψηφιακών υπηρεσιών, 
προκειμένου να διασφαλιστούν η 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και η εξακρίβωση της 
ηλικίας, ιδίως για τους ανηλίκους, το 
οποίο δεν θα χρησιμοποιείται για την 
παρακολούθηση των χρηστών σε 
διάφορες τοποθεσίες ούτε για εμπορικούς 
σκοπούς·

Or. en

Τροπολογία 267
Paul Tang

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 24 γ (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

24γ. επισημαίνει την περιττή συλλογή 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από 
ψηφιακές υπηρεσίες στο σημείο εγγραφής 
για μια υπηρεσία, όπως η ημερομηνία και 
ο τόπος γέννησης, ο αριθμός κινητού 
τηλεφώνου και η ταχυδρομική διεύθυνση, 
η οποία συχνά οφείλεται στη χρήση 
δυνατοτήτων ενιαίας εισόδου· 
υπογραμμίζει ότι ο ΓΚΠΔ περιγράφει με 
σαφήνεια την αρχή της ελαχιστοποίησης 
των δεδομένων, περιορίζοντας έτσι τα 
δεδομένα που συλλέγονται σε εκείνα μόνο 
που είναι αυστηρά απαραίτητα για τον 
συγκεκριμένο σκοπό· ως εκ τούτου, καλεί 
την Επιτροπή να θεσπίσει ένα ενιαίο 
ευρωπαϊκό σύστημα εισόδου και την 
υποχρέωση πάντα να προσφέρεται επίσης 
η επιλογή της μη αυτόματης εισόδου·

Or. en


