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

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności jej art. 6, 7, 8, 11, 13, 22 i 
24,

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności jej art. 6, 7, 8, 11, 13, 21, 
22, 23, 24, 25 i 26,

Or. en

Poprawka 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Umocowanie 3

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności jej art. 6, 7, 8, 11, 13, 22 i 
24,

— uwzględniając Kartę praw 
podstawowych Unii Europejskiej, 
w szczególności jej art. 6, 7, 8, 11, 13, 21, 
22, 24 i 38,

Or. en

Poprawka 3
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 5

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 

— uwzględniając rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego 
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przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych”)2 ,

przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE („ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych”, 
RODO)2 ,

_________________ _________________
2 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1. 2 Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 6 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/13/UE z dnia 10 marca 2010 r. 
w sprawie koordynacji niektórych 
przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych państw 
członkowskich dotyczących świadczenia 
audiowizualnych usług medialnych 
(dyrektywa o audiowizualnych usługach 
medialnych),3a,
_________________
3a Dz.U. L 95 z 15.4.2010, s. 1-24

Or. en

Poprawka 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 c (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę (EU) 
2018/1808 w sprawie koordynacji 
niektórych przepisów ustawowych, 
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wykonawczych i administracyjnych 
państw członkowskich dotyczących 
świadczenia audiowizualnych usług 
medialnych (dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych’) 
ze względu na zmianę sytuacji na rynku;

Or. en

Poprawka 6
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 8 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

- uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/1808 z dnia 14 listopada 2018 r. 
zmieniającą dyrektywę 2010/13/UE w 
sprawie koordynacji niektórych przepisów 
ustawowych, wykonawczych i 
administracyjnych państw członkowskich 
dotyczących świadczenia audiowizualnych 
usług medialnych (dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych)1a 
ze względu na zmianę sytuacji na rynku;
_________________
1a Dz.U. L 303 z 28.11.2018, s. 69-92

Or. en

Poprawka 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

skreśla się
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2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,4 ,
_________________
4 Dz.U. L 335. z 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 8
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 7

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając dyrektywę 
Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w 
sprawie zwalczania niegodziwego 
traktowania w celach seksualnych i 
wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 
pornografii dziecięcej, zastępującą decyzję 
ramową Rady 2004/68/WSiSW,4 ,

skreśla się

_________________
4 Dz.U. L 335. z 17.12.2011, s. 1.

Or. en

Poprawka 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2019/790 z 
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dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa 
autorskiego i praw pokrewnych na 
jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany 
dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE 
(„dyrektywa w sprawie prawa 
autorskiego“)1a.
_________________
1a  Dz.U. L 130 z 17.5.2019, s. 92.

Or. fr

Poprawka 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 d (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając dyrektywę (UE) 2019/790 
w sprawie praw autorskich i pokrewnych 
na jednolitym rynku cyfrowym;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

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

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 a (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 24 listopada 2011 
r. w sprawie C-70/105a,
_________________
5a Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 24 listopada 2011 r. Scarlet Extended 
SA v Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM)

Or. en

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

Projekt rezolucji
Umocowanie 7 b (nowe)

Projekt rezolucji Poprawka

– uwzględniając przeprowadzoną 
przez Europol ocenę zagrożenia 
przestępczością zorganizowaną w 
internecie (IOCTA) z dnia 18 września 
2018 r.;

Or. en

Poprawka 14
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 3 października 

skreśla się
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2019 r. w sprawie C-18/185;

_________________
5 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 3 października 2019 r., Eva 
Glawischnig-Piesczek przeciwko 
Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Poprawka 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Umocowanie 8

Projekt rezolucji Poprawka

— uwzględniając wyrok Trybunału 
Sprawiedliwości z dnia 3 października 
2019 r. w sprawie C-18/185 ,

— uwzględniając odpowiednie 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej,

_________________
5 Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 
dnia 3 października 2019 r., Eva 
Glawischnig-Piesczek przeciwko 
Facebook Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw -A (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-A. mając na uwadze, że prawa 
podstawowe, takie jak ochrona 
prywatności i danych osobowych, zasada 
niedyskryminacji, a także swoboda 
wypowiedzi i informacji, muszą być 
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zakorzenione w u podstaw udanej i trwałej 
europejskiej polityki usług cyfrowych; 
mając na uwadze, że prawa te należy 
postrzegać zarówno w literze prawa, jak i 
duchu ich wdrażania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw A b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ab. motyw -Aa mając na uwadze, że 
zaufanie użytkowników można uzyskać 
jedynie dzięki usługom cyfrowym, które 
szanują ich podstawowe prawa, 
zapewniając w ten sposób zarówno 
korzystanie z usług, jak i przewagę 
konkurencyjną i stabilne modele 
biznesowe dla przedsiębiorstw;

Or. en

Poprawka 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Motyw B

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące ochrony danych mające 
zastosowanie do wszystkich dostawców 
oferujących usługi cyfrowe na terytorium 
UE zostały niedawno zaktualizowane i 
zharmonizowane w całej UE na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych;

B. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące ochrony danych mające 
zastosowanie do wszystkich dostawców 
oferujących usługi cyfrowe na terytorium 
UE zostały niedawno zaktualizowane i 
zharmonizowane w całej UE na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych; mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące usług cyfrowych powinny mieć 
zastosowanie bez wpływu na zasady 
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ustalone w ogólnym rozporządzeniu o 
ochronie danych oraz w innych 
instrumentach, takich jak dyrektywa w 
sprawie prawa autorskiego;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Motyw B

Projekt rezolucji Poprawka

B. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące ochrony danych mające 
zastosowanie do wszystkich dostawców 
oferujących usługi cyfrowe na terytorium 
UE zostały niedawno zaktualizowane i 
zharmonizowane w całej UE na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych;

B. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące ochrony danych mające 
zastosowanie do wszystkich dostawców 
oferujących usługi cyfrowe na terytorium 
UE zostały niedawno zaktualizowane i 
zharmonizowane w całej UE na mocy 
ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, należy je wzmocnić;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że zasady 
prywatności w sektorze łączności 
elektronicznej, określone w dyrektywie 
dotyczącej przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej, są 
obecnie poddawane ocenie;

Or. en
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Poprawka 21
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw B a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ba. mając na uwadze, że przepisy 
dotyczące prywatności w odniesieniu do 
łączności elektronicznej, które obejmują 
część omawianych usług cyfrowych, są 
objęte dyrektywą o prywatności i łączności 
elektronicznej i zostaną dalej 
zharmonizowane na mocy rozporządzenia 
o prywatności i łączności elektronicznej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ilość treści 
tworzonych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i niezgodnych z 
prawem, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
platform internetowych gwałtownie 
wzrosła;

C. mając na uwadze, że ilość treści 
generowanych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i nielegalnych, takich 
jak materiały przedstawiające seksualne 
wykorzystywanie dzieci w internecie 
(CSAM), udostępniane za pośrednictwem 
usług w chmurze lub platform 
internetowych, gwałtownie wzrosła w 
niespotykanym tempie;

Or. en

Poprawka 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
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Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ilość treści 
tworzonych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i niezgodnych z 
prawem, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
platform internetowych gwałtownie 
wzrosła;

C. mając na uwadze, że liczba 
dostępnych usług i działań użytkowników, 
w tym nielegalnych usług i działań, 
udostępnianych za pośrednictwem usług w 
chmurze lub platform internetowych, 
gwałtownie wzrosła;

Or. en

Poprawka 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ilość treści 
tworzonych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i niezgodnych z 
prawem, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
platform internetowych gwałtownie 
wzrosła;

C. mając na uwadze, że ilość treści 
generowanych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i nielegalnych, 
udostępnianych za pośrednictwem platform 
internetowych, w tym usług w chmurze, 
gwałtownie wzrosła;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ilość treści 
tworzonych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i niezgodnych z 
prawem, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 

C. mając na uwadze, że ilość 
wszelkiego rodzaju treści generowanych 
przez użytkowników, w tym treści 
nielegalnych, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
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platform internetowych gwałtownie 
wzrosła;

platform internetowych, gwałtownie 
wzrosła;

Or. en

Poprawka 26
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw C

Projekt rezolucji Poprawka

C. mając na uwadze, że ilość treści 
tworzonych przez użytkowników, w tym 
treści szkodliwych i niezgodnych z 
prawem, udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
platform internetowych gwałtownie 
wzrosła;

C. mając na uwadze, że 
rozpowszechnianie legalnych i 
nielegalnych treści udostępnianych za 
pośrednictwem usług w chmurze lub 
platform internetowych jest ułatwione 
dzięki zaawansowanym technologiom;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ca. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie danych osobowych do 
celów indywidualnego profilowania, a 
następnie ich ponowne wykorzystanie, 
nawet jeśli pozornie nieszkodliwe dane są 
gromadzone na podstawie cyfrowych 
śladów osób, mogą być gromadzone w 
sposób, który może umożliwić pozyskanie 
bardzo dokładnych osobistych danych 
osobowych, zwłaszcza gdy dane te są 
łączone z innymi zestawami danych;

Or. en



AM\1208140PL.docx 15/144 PE653.762v02-00

PL

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

Projekt rezolucji
Motyw C b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cb. mając na uwadze, że media 
społecznościowe i inne platformy 
dystrybucji treści wykorzystują techniki 
profilowania do kierowania i dystrybucji 
swoich treści, a także reklam; mając na 
uwadze, że zautomatyzowane algorytmy 
decydują o tym, jak przetwarzać, ustalać 
priorytety, dystrybuować i usuwać treści 
stron trzecich na platformach 
internetowych, w tym podczas kampanii 
politycznych i wyborczych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cc. mając na uwadze, że 
rozprzestrzenianiu dezinformacji, a nawet 
propagandzie internetowej, pomagają 
platformy, których sam model biznesowy 
opiera się na czerpaniu korzyści z 
gromadzenia i analizy danych 
użytkowników; mając na uwadze, że 
konsekwentne promowanie 
rozpowszechnianych, sensacyjnych treści 
stanowi część ich logiki biznesowej i 
pomaga w generowaniu większego ruchu i 
„kliknięć”, a tym samym w generowaniu 
większej liczby danych profilujących, a 
tym samym większych zysków;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Cd. mając na uwadze, że skandale 
związane z Cambridge Analytica i 
Facebookiem ujawniły, w jaki sposób 
dane użytkowników zostały wykorzystane 
do mikro-ukierunkowania niektórych 
wyborców za pomocą reklam politycznych, 
a czasami nawet ukierunkowanej 
dezinformacji, co wskazuje na 
niebezpieczeństwo niejasnych operacji 
przetwarzania danych na platformach 
internetowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw C e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ce. mając na uwadze, że powszechne 
stosowanie algorytmów do filtrowania 
treści i procesów usuwania treści budzi 
również obawy dotyczące praworządności, 
kwestii legalności, słuszności i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 32
Malin Björk
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Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje;

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba głównie pozaeuropejskich dużych 
dostawców usług ma coraz większą 
zdolność wpływania na opinię publiczną i 
wywierania wpływu na prawa i wolności 
jednostek, naszych społeczeństw i 
demokracji; mając na uwadze, że w 
szczególności decyzje dużych platform 
mogą mieć daleko idące konsekwencje dla 
korzystania z wolności wypowiedzi i 
informacji oraz dla wolności i pluralizmu 
mediów;

Or. en

Poprawka 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje;

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług posiada monopol 
rynkowy i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje tym samym mając olbrzymi 
wpływ na funkcjonowanie wszystkich 
krajów Wspólnoty Europejskiej oraz ich 
obywateli.

Or. pl

Poprawka 34Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
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Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje;

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje; mając na uwadze, że tacy 
dostawcy usług muszą przestrzegać 
RODO, oferując usługi na terenie Unii:

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw D

Projekt rezolucji Poprawka

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na prawa i 
wolności jednostek, nasze społeczeństwa i 
demokracje;

D. mając na uwadze, że niewielka 
liczba w większości pozaeuropejskich 
dostawców usług ma znaczącą pozycję 
rynkową i wywiera wpływ na dostawców 
oraz kontroluje sposób prezentacji 
informacji, usług i produktów, tym samym 
wpływając na prawa i wolności osób 
fizycznych i naszych społeczeństw;

Or. en

Poprawka 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem treści 

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem treści 
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internetowych w UE koncentrowało się 
dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem;

internetowych w UE koncentrowało się 
dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem, a przepisy 
dotyczące niektórych rodzajów treści 
zostały uwzględnione w najnowszych 
przepisach sektorowych na poziomie UE;

Or. en

Poprawka 37
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem treści 
internetowych w UE koncentrowało się 
dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem;

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu niezgodnych 
z prawem treści internetowych w UE 
koncentrowało się dotychczas głównie na 
dobrowolnej współpracy, lecz coraz więcej 
państw członkowskich przyjmuje przepisy 
krajowe w celu rozwiązania problemu 
treści niezgodnych z prawem w sposób 
niezharmonizowany;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem treści 
internetowych w UE koncentrowało się 

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem działań 
internetowych w UE koncentrowało się 
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dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem;

dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw E

Projekt rezolucji Poprawka

E. mając na uwadze, że podejście 
polityczne służące zwalczaniu szkodliwych 
i niezgodnych z prawem treści 
internetowych w UE koncentrowało się 
dotychczas głównie na dobrowolnej 
współpracy, lecz coraz więcej państw 
członkowskich przyjmuje przepisy krajowe 
w celu rozwiązania problemu treści 
niezgodnych z prawem;

E. mając na uwadze, że podejście do 
walki z nielegalnymi treściami online w 
UE opiera się na usunięciu nakazu 
sądowego, ale rosnąca liczba państw 
członkowskich przyjmuje dalsze przepisy 
krajowe w celu zwalczania nielegalnych 
treści;

Or. en

Poprawka 40
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw E a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ea. mając na uwadze, że mowa 
nienawiści i dezinformacja w internecie są 
się coraz bardziej rozpowszechniane w 
ostatnich latach, ponieważ osoby 
zakłócające spokój wykorzystują siłę 
platform internetowych do 
rozpowszechniania nienawistnych lub 
fałszywych informacji; mając na uwadze, 
że szkodzi to zbiorowemu interesowi 
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publicznemu, ponieważ szkodliwe treści 
podważają szacunek i uczciwy dyskurs 
publiczny oraz stanowią zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego, biorąc pod 
uwagę, że mowa nienawiści w internecie 
może podżegać do przemocy w świecie 
rzeczywistym;

Or. en

Poprawka 41
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Motyw E b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Eb. mając na uwadze, że mowa 
nienawiści i dezinformacja są coraz 
częściej wykorzystywane jako narzędzia do 
pogłębiania polaryzacji społecznej, która z 
kolei jest wykorzystywana do celów 
politycznych; mając na uwadze, że walka z 
tymi zjawiskami jest nie tylko istotna z 
punktu widzenia praw człowieka, lecz jest 
również podstawowym czynnikiem obrony 
praworządności i demokracji w UE;

Or. en

Poprawka 42
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rezolucji
Motw F

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, czego 
przykładem jest nieprzejrzysta reklama 
polityczna oraz dezinformacja na temat 

skreśla się



PE653.762v02-00 22/144 AM\1208140PL.docx

PL

przyczyn COVID-19 i środków 
zaradczych;

Or. fr

Poprawka 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, czego 
przykładem jest nieprzejrzysta reklama 
polityczna oraz dezinformacja na temat 
przyczyn COVID-19 i środków 
zaradczych;

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji

Or. pl

Poprawka 44
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, czego 
przykładem jest nieprzejrzysta reklama 
polityczna oraz dezinformacja na temat 
przyczyn COVID-19 i środków 
zaradczych;

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy treści są legalne, ale mogą mieć 
negatywny wpływ na społeczeństwo lub 
demokrację, na przykład takie jak 
nieprzejrzysta reklama polityczna i 
dezinformacja;

Or. en
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Poprawka 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, czego 
przykładem jest nieprzejrzysta reklama 
polityczna oraz dezinformacja na temat 
przyczyn COVID-19 i środków 
zaradczych;

F. mając na uwadze, że niektóre 
szkodliwe treści mogą być destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, a 
jednocześnie być legalne, na przykład 
nieprzejrzysta reklama polityczna i 
dezinformacja na temat przyczyn i 
środków zaradczych COVID-19;

Or. en

Poprawka 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Motyw F

Projekt rezolucji Poprawka

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy szkodliwych treści mogą być zgodne 
z prawem, lecz destrukcyjne dla 
społeczeństwa lub demokracji, czego 
przykładem jest nieprzejrzysta reklama 
polityczna oraz dezinformacja na temat 
przyczyn COVID-19 i środków 
zaradczych;

F. mając na uwadze, że niektóre 
formy treści mogą być zgodne z prawem, 
lecz destrukcyjne dla społeczeństwa lub 
demokracji, czego przykładem jest 
nieprzejrzysta reklama polityczna oraz 
dezinformacja na temat przyczyn COVID-
19 i środków zaradczych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw G
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Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście nie 
gwarantuje przestrzegania praw 
podstawowych;

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście platform nie 
zapewnia legalności ani odpowiedniej 
przejrzystości i odpowiednich informacji 
dla władz publicznych, społeczeństwa 
obywatelskiego i użytkowników na temat 
tego, w jaki sposób platformy zajmują się 
nielegalnymi treściami i treściami 
usuwanymi z powodu naruszenia 
warunków; mając na uwadze, że takie 
podejście nie gwarantuje przestrzegania 
praw podstawowych i stwarza ryzyko 
nadmiernej ingerencji w prawo do 
wolności wyrażania opinii oraz stwarza 
problematyczną sytuację, w której 
obowiązki organów ścigania przechodzą 
na podmioty prywatne;

Or. en

Poprawka 48
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście nie 
gwarantuje przestrzegania praw 
podstawowych;

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia 
odpowiedniej przejrzystości, 
odpowiedzialności i nadzoru władzom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom na temat 
tego, jak platformy zajmują się 
nielegalnymi treściami i jak ogólnie 
traktują treści; mając na uwadze, że takie 
podejścia mogą nie gwarantować 
przestrzegania praw podstawowych;

Or. en
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Poprawka 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście nie 
gwarantuje przestrzegania praw 
podstawowych;

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości i 
transparentności co do sposobu, w jaki 
platformy zajmują się niezgodnymi z 
prawem i szkodliwymi treściami; mając na 
uwadze, że takie podejście nie gwarantuje 
przestrzegania praw podstawowych;

Or. pl

Poprawka 50
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście nie 
gwarantuje przestrzegania praw 
podstawowych;

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy może nie zapewniać 
organom publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście może nie 
gwarantować przestrzegania praw 
podstawowych;

Or. en

Poprawka 51
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Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Motyw G

Projekt rezolucji Poprawka

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem i szkodliwymi treściami; mając 
na uwadze, że takie podejście nie 
gwarantuje przestrzegania praw 
podstawowych;

G. mając na uwadze, że czysto 
samoregulacyjne podejście stosowane 
przez platformy nie zapewnia organom 
publicznym, społeczeństwu 
obywatelskiemu i użytkownikom 
odpowiedniej przejrzystości co do sposobu, 
w jaki platformy zajmują się niezgodnymi 
z prawem działaniami; mając na uwadze, 
że takie podejście nie gwarantuje 
przestrzegania praw podstawowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw H

Projekt rezolucji Poprawka

H. mając na uwadze, że w przypadku 
nadzoru regulacyjnego nad platformami i 
ich kontroli brakuje koordynacji 
horyzontalnej działań różnych organów 
nadzoru w całej UE;

H. mając na uwadze, że kontrola i 
nadzór regulacyjny są w poszczególnych 
sektorach w UE; mając na uwadze, że 
korzystna byłaby dalsza i bardziej 
kompleksowa koordynacja między 
różnymi organami nadzoru w całej UE;

Or. en

Poprawka 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw I
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Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak 
jednolitych i przejrzystych przepisów 
dotyczących gwarancji proceduralnych w 
całej UE stanowi istotną przeszkodę dla 
osób poszkodowanych przez niezgodne z 
prawem treści internetowe oraz 
dostawców treści chcących korzystać z 
przysługujących im praw;

skreśla się

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak 
jednolitych i przejrzystych przepisów 
dotyczących gwarancji proceduralnych w 
całej UE stanowi istotną przeszkodę dla 
osób poszkodowanych przez niezgodne z 
prawem treści internetowe oraz 
dostawców treści chcących korzystać z 
przysługujących im praw;

skreśla się

Or. en

Poprawka 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Motyw I

Projekt rezolucji Poprawka

I. mając na uwadze, że brak 
jednolitych i przejrzystych przepisów 
dotyczących gwarancji proceduralnych w 
całej UE stanowi istotną przeszkodę dla 
osób poszkodowanych przez niezgodne z 

I. mając na uwadze, że brak 
jednolitych i przejrzystych przepisów 
dotyczących gwarancji proceduralnych w 
całej UE stanowi istotną przeszkodę dla 
osób poszkodowanych przez niezgodne z 



PE653.762v02-00 28/144 AM\1208140PL.docx

PL

prawem treści internetowe oraz dostawców 
treści chcących korzystać z 
przysługujących im praw;

prawem działania internetowe oraz 
dostawców treści, w tym użytkowników, 
chcących korzystać z przysługujących im 
praw;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
odpowiedzialności;

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
odpowiedzialności, zarówno w sektorze 
prywatnym, jak i publicznym; obejmuje to 
wykorzystanie i ukryte kody źródłowe 
procesów algorytmicznych oraz sposób, w 
jaki platformy rozwiązują problem 
błędnego usuwania treści;

Or. en

Poprawka 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
odpowiedzialności;

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych, jak również brak 
odpowiedniej transparentności platform i 
serwisów internetowych co do używanych 
algorytmów powoduje deficyt 
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odpowiedzialności;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
odpowiedzialności;

J. mając na uwadze, że brak 
porównywalnych, rzetelnych danych 
publicznych na temat częstości 
występowania i samoregulacyjnego oraz 
nakazanego przez sąd usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
przejrzystości i odpowiedzialności;

Or. en

Poprawka 59
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw J

Projekt rezolucji Poprawka

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem oraz szkodliwych 
treści internetowych powoduje deficyt 
odpowiedzialności;

J. mając na uwadze, że brak 
rzetelnych danych publicznych 
dotyczących powiadomień i działań 
następczych ze strony właściwych 
organów, a także danych dotyczących 
rozpowszechnienia i usuwania 
nielegalnych treści w internecie powoduje 
deficyt odpowiedzialności;

Or. en
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Poprawka 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Motyw J a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Ja. mając na uwadze, że osoby o 
różnych kolorach skóry, osoby należące 
lub postrzegane jako należące do 
mniejszości etnicznych lub językowych, 
osoby ubiegające się o azyl, migranci, 
społeczność LGBTIQ i kobiety często 
doświadczają wysokiego poziomu 
dyskryminującej mowy nienawiści, 
zastraszania, gróźb oraz padają kozłami 
ofiarnymi w internecie i są narażone na 
wysokie ryzyko wystąpienia tak zwanego 
„shit storm”;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw J b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

Jb. mając na uwadze, że algorytmy 
stosowane do automatycznego 
podejmowania decyzji lub profilowania 
często odtwarzają istniejące wzorce 
dyskryminacyjne w społeczeństwie, co 
prowadzi do wysokiego ryzyka zaostrzenia 
dyskryminacji osób już nią dotkniętych.

Or. en

Poprawka 62
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

skreśla się

Or. en

Poprawka 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

skreśla się

Or. en

Poprawka 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Motyw K
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Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar; mając na 
uwadze, że według danych Europolu1a 
internetowy handel materiałami 
związanymi z pornografią dziecięcą wzrósł 
o 106% w okresie izolacji w kontekście 
kryzysu sanitarnego COVID-19;
_________________
1a Dyrektorka Europolu Catherine de 
Bolle, wymiana poglądów z komisją LIBE 
Parlamentu Europejskiego, 18 maja 2020 
r.

Or. fr

Poprawka 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

K. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie seksualne dzieci w 
internecie jest kształtowane przez rozwój 
technologiczny, taki jak coraz częstsze 
szyfrowanie typu end-to-end i ukryta sieć; 
mając na uwadze, że ogromna ilość 
materiałów prezentujących seksualne 
wykorzystywanie dziecka krążących w 
internecie pociąga za sobą poważne 
wyzwania w zakresie wykrywania, 
dochodzenia i przede wszystkim 
identyfikacji ofiar;
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw K

Projekt rezolucji Poprawka

K. mając na uwadze, że formy 
wykorzystywania seksualnego dzieci w 
internecie są kształtowane przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

K. mając na uwadze, że 
wykorzystywanie seksualne dzieci w 
internecie jest jedną z form nielegalnych 
treści kształtowanych przez rozwój 
technologiczny; mając na uwadze, że 
ogromna ilość materiałów prezentujących 
seksualne wykorzystywanie dziecka 
krążących w internecie pociąga za sobą 
poważne wyzwania w zakresie 
wykrywania, dochodzenia i przede 
wszystkim identyfikacji ofiar;

Or. en

Poprawka 67
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) dostawcy usług hostingowych 
mogą korzystać z technik i 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 
równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, a zatem powinny zostać 
usunięte na polecenie państwa 
członkowskiego;

skreśla się
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Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) dostawcy usług 
hostingowych mogą korzystać z technik i 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 
równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, a zatem powinny zostać usunięte 
na polecenie państwa członkowskiego;

L. mając na uwadze, że według 
Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej (TSUE) dostawcy usług 
hostingowych mogą korzystać z narzędzi i 
technologii automatycznego wyszukiwania 
w celu oceny, czy treści są równoznaczne z 
treściami uprzednio uznanymi za 
niezgodne z prawem, o ile nie prowadzi to 
do ogólnego monitorowania 
przechowywanych informacji lub podczas 
aktywnego wyszukiwania faktów lub 
okoliczności wskazujących na nielegalną 
działalność, zgodnie z art. 15 ust. 1 
dyrektywy 2000/31; mając na uwadze, że 
takie treści należy usunąć na podstawie 
orzeczenia sądowego wydanego przez 
państwo członkowskie;

Or. en

Poprawka 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
(TSUE) dostawcy usług hostingowych 
mogą korzystać z technik i 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 

L. mając na uwadze, że techniki 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 
równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, są zawodne i nie dają gwarancji 
odpowiedniej ochrony wolności słowa i 
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równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, a zatem powinny zostać 
usunięte na polecenie państwa 
członkowskiego;

wolności obywatelskich w sieci. 
Podkreśla, że wszelkie próby 
proaktywnego filtrowania treści powinny 
być ograniczone, a wszelkie automatyczne 
usuwanie treści musi być zawsze 
wykonywane pod nadzorem i działaniem 
człowieka.

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Motyw L

Projekt rezolucji Poprawka

L. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) dostawcy usług 
hostingowych mogą korzystać z technik i 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 
równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, a zatem powinny zostać usunięte 
na polecenie państwa członkowskiego;

L. mając na uwadze, że zgodnie z 
orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej (TSUE) dostawcy usług 
hostingowych mogą korzystać z technik i 
zautomatyzowanych środków 
wyszukiwania w celu oceny, czy treści są 
równoznaczne z treścią informacji 
uprzednio uznanej za mającą bezprawny 
charakter, a zatem powinny zostać usunięte 
na polecenie państwa członkowskiego, ale 
państwa członkowskie nie są zobowiązane 
do korzystania z takich 
zautomatyzowanych narzędzi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. mając na uwadze, że zaufana 
identyfikacja elektroniczna ma 
fundamentalne znaczenie dla zapewnienia 
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bezpiecznego dostępu do usług cyfrowych 
i bezpieczniejszego przeprowadzania 
transakcji elektronicznych; mając na 
uwadze, że obecnie tylko 15 państw 
członkowskich zgłosiło system 
identyfikacji elektronicznej w odniesieniu 
do transakcji elektronicznych na rynku 
wewnętrznym w ramach rozporządzenia 
(UE) 910/2014;

Or. en

Poprawka 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Motyw L a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

La. Mając na uwadze, że internet i 
platformy internetowe są wciąż 
kluczowym miejscem działania grup 
terrorystycznych, które używając ich jako 
narzędzia siania propagandy, rekrutacji 
oraz promocji swoich działań

Or. pl

Poprawka 73
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że usługi cyfrowe i 
leżące u ich podstaw algorytmy muszą być 
w pełni zgodne z prawami podstawowymi, 
w szczególności ochroną prywatności i 
danych osobowych, niedyskryminacją 
oraz wolnością słowa i informacji, 
zapisanymi w Traktatach i Karcie praw 
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podstawowych Unii Europejskiej;

Or. en

Poprawka 74
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp -1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1. podkreśla, że reforma obecnego 
systemu odpowiedzialności dla dostawców 
usług cyfrowych musi być 
proporcjonalna, nie może szkodzić małym 
i średnim przedsiębiorstwom oraz nie 
może ograniczać innowacji, dostępu do 
informacji i wolności wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 75
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1a. podkreśla, że szybki rozwój usług 
cyfrowych wymaga mocnych przepisów w 
celu ochrony prywatności; w związku z 
tym podkreśla, że wszystkie usługi cyfrowe 
muszą być w pełni zgodne z unijnymi 
przepisami o ochronie danych i 
prywatności, a mianowicie z 
rozporządzeniem Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
(RODO) oraz poddawaną obecnie 
przeglądowi dyrektywą 2002/58/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady (e-
prywatność), a ponadto powinny 
zapewniać wolność słowa;
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Or. en

Poprawka 76
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1b. podkreśla, że zgodnie z zasadą 
minimalizacji danych ustanowioną w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych ustawa o usługach cyfrowych 
wymaga od pośredników umożliwienia 
anonimowego korzystania z ich usług i 
dokonywania płatności za nie tam, gdzie 
jest to technicznie możliwe, ponieważ 
anonimowość skutecznie zapobiega 
nieuprawnionemu ujawnieniu, kradzieży 
tożsamości i innym formom nadużywania 
danych osobowych gromadzonych w 
internecie; tylko w przypadku gdy 
obowiązujące przepisy wymagają od 
przedsiębiorstw ujawnienia swojej 
tożsamości, dostawcy na dużych rynkach 
mogą być zobowiązani do zweryfikowania 
tożsamości, podczas gdy w innych 
przypadkach prawo do anonimowego 
korzystania z usług cyfrowych zostanie 
zachowane;

Or. en

Poprawka 77
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1c. zauważa, że ponieważ działania 
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online danej osoby umożliwiają głęboki 
wgląd w jej osobowość i pozwalają nią 
manipulować, ogólne i masowe 
gromadzenie danych osobowych 
dotyczących każdego korzystania z usługi 
cyfrowej koliduje nieproporcjonalnie z 
prawem do prywatności i ochroną danych 
osobowych; potwierdza, że użytkownicy 
mają prawo nie podlegać 
wszechobecnemu śledzeniu podczas 
korzystania z usług cyfrowych; podkreśla, 
że w duchu orzecznictwa dotyczącego 
metadanych dotyczących komunikacji 
władze publiczne mają dostęp do 
subskrybenta użytkownika i metadanych 
wyłącznie w celu prowadzenia dochodzeń 
w sprawie osób podejrzanych o poważne 
przestępstwa za uprzednią zgodą sądu;

Or. en

Poprawka 78
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1d. jest zaniepokojony tym, że usługi 
pojedynczego logowania można 
wykorzystywać do śledzenia użytkowników 
na różnych platformach; w związku z tym 
sprzeciwia się stworzeniu unijnego 
systemu pojedynczego logowania; zaleca, 
aby dostawcy, którzy obsługują usługę 
pojedynczego logowania z dominującym 
udziałem w rynku, byli zobowiązani do 
wspierania co najmniej jednego otwartego 
i federacyjnego systemu tożsamości 
opartego na niezastrzeżonych ramach;

Or. en
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Poprawka 79
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp -1 e (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

-1e. zaznacza, że aby przezwyciężyć 
efekt uzależnienia od sieci 
scentralizowanych oraz zapewnić 
konkurencję i wybór dla konsumentów, 
należy zapewnić użytkownikom 
dominujących serwisów 
społecznościowych i komunikatorów 
prawo do interakcji między różnymi 
platformami za pośrednictwem otwartych 
interfejsów (wzajemna łączność); 
podkreśla, że tacy użytkownicy powinni 
mieć możliwość interakcji z 
użytkownikami usług alternatywnych oraz 
że użytkownicy usług alternatywnych 
powinni mieć możliwość interakcji z nimi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że niezgodne z prawem 
treści internetowe powinno się zwalczać z 
taką samą surowością jak niezgodne z 
prawem treści poza internetem;

1. wzywa Komisję do przyjęcia 
kompleksowego i dostosowanego 
podejścia regulacyjnego w celu sprostania 
wszystkim wyzwaniom wynikającym z 
różnorodności podmiotów i usług 
oferowanych w internecie; w 
szczególności podkreśla, że nowe ramy 
horyzontalne powinny odróżniać 
działalność handlową na rynkach 
internetowych od działalności innych 
pośredników, która ma wpływ na swobodę 
wypowiedzi i informacji; uważa za 
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niezbędne zastosowanie różnych podejść 
regulacyjnych w związku z nielegalnymi i 
legalnymi treściami. Podkreśla, że 
nielegalne działania w internecie powinny 
być zwalczane z taką samą surowością jak 
nielegalne działania poza internetem oraz z 
takimi samymi gwarancjami dla 
obywateli;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że niezgodne z prawem 
treści internetowe powinno się zwalczać z 
taką samą surowością jak niezgodne z 
prawem treści poza internetem;

1. podkreśla, że nielegalne treści w 
internecie są takie same jak nielegalne 
treści poza internetem; w związku z tym 
jest zdania, że wszelkie środki dotyczące 
moderacji treści określone w ustawie o 
usługach cyfrowych powinny dotyczyć 
wyłącznie treści niezgodnych z prawem, 
zgodnie z definicją zawartą w prawie 
europejskim lub krajowym, a tekst 
legislacyjny nie powinien zawierać 
żadnych niejasnych i nieokreślonych 
prawnie warunków, takich jak „szkodliwa 
treść”, ponieważ ukierunkowanie na takie 
treści stanowiłoby poważne zagrożenie dla 
podstawowych praw i wolności słowa i 
spowodowałoby, że usługodawcy 
znaleźliby się w niejasnej sytuacji 
prawnej;

Or. en

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

Projekt rezolucji
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Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że niezgodne z prawem 
treści internetowe powinno się zwalczać z 
taką samą surowością jak niezgodne z 
prawem treści poza internetem;

1. podkreśla, że nielegalne treści i 
przestępstwa z wykorzystaniem internetu, 
takie jak wykorzystywanie seksualne 
dzieci w internecie, powinny być 
zwalczane z taką samą surowością jak 
nielegalne treści i zachowania poza 
internetem;

Or. en

Poprawka 83
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 1

Projekt rezolucji Poprawka

1. podkreśla, że niezgodne z prawem 
treści internetowe powinno się zwalczać z 
taką samą surowością jak niezgodne z 
prawem treści poza internetem;

1. podkreśla, że niezgodne z prawem 
treści internetowe powinno się zwalczać z 
taką samą surowością i powinny być 
oparte na tych samych zasadach 
prawnych jak niezgodne z prawem treści 
poza internetem;

Or. en

Poprawka 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. zwraca uwagę, że ustawa o 
usługach cyfrowych nie będzie 
wykorzystywać nieokreślonego prawnie 
pojęcia „szkodliwych treści”, ale będzie 
dotyczyć publikacji treści niezgodnych z 
prawem; podkreśla, że należy 
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powstrzymać rozpowszechnianie 
fałszywych i rasistowskich informacji w 
mediach społecznościowych, zapewniając 
użytkownikom możliwość wpływu na to, 
jakie treści są im proponowane; zaznacza, 
że dobór treści na podstawie śledzenia 
aktywności użytkowników powinien 
wymagać ich zgody; proponuje, aby 
użytkownicy sieci społecznościowych mieli 
prawo do przeglądania osi czasu w 
porządku chronologicznym; sugeruje, że 
platformy o pozycji dominującej powinny 
zapewniać użytkownikom korzystającym z 
interfejsu możliwość doboru treści za 
pomocą wybranego przez nich 
oprogramowania lub usług

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. Ustęp -1. podkreśla, że 
modernizacja obecnych zasad dotyczących 
handlu elektronicznego może 
nieuchronnie wpłynąć na prawa 
podstawowe, w tym ochronę prywatności i 
danych osobowych, wolność wypowiedzi i 
informacji, równość i niedyskryminację, 
wolność myśli, sumienia i religii, wolność 
zgromadzeń i stowarzyszeń, wolność 
sztuki i nauki oraz prawo do skutecznego 
środka prawnego; w związku z tym wzywa 
Komisję do zachowania szczególnej 
czujności w swoim podejściu oraz do 
włączenia międzynarodowych standardów 
praw człowieka do swojej oceny;

Or. en



PE653.762v02-00 44/144 AM\1208140PL.docx

PL

Poprawka 86
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1a. jest przekonany, że decyzja o 
legalności treści internetowych leży 
wyłącznie po stronie demokratycznie 
odpowiedzialnych właściwych organów 
publicznych.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. Ustęp -1a zauważa, w jaki sposób 
obecny ekosystem cyfrowy zachęca też do 
problematycznych zachowań, takich jak 
mowa nienawiści i dezinformacja; jest 
zaniepokojony tym, że promowanie 
kontrowersyjnych treści stało się kluczem 
do ukierunkowanych modeli biznesowych 
opartych na reklamach, w których 
sensacyjne i polaryzujące treści 
maksymalizują czas spędzony przed 
monitorem, generując więcej danych 
profilujących, więcej godzin 
reklamowych, a tym samym więcej 
zysków; podkreśla, w jaki sposób ten typ 
modelu biznesowego może mieć bardzo 
niepożądany i negatywny wpływ nie tylko 
na jednostki i ich podstawowe prawa, ale 
także na społeczeństwa jako całość;

Or. en
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Poprawka 88
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 1 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

1b. podkreśla, że dostawcy usług 
cyfrowych muszą być upoważnieni do 
wyłączania treści swoich użytkowników 
wyłącznie na podstawie wystarczająco 
uzasadnionych poleceń wydanych przez 
właściwe demokratyczne organy 
publiczne.

Or. en

Poprawka 89
Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. podkreśla, że szybki rozwój usług 
cyfrowych wymaga silnych i 
nieulegających dezaktualizacji ram 
prawnych mających na celu ochronę 
danych osobowych i prywatności; 
podkreśla w związku z tym, że wszystkie 
usługi cyfrowe muszą być w pełni zgodne 
z unijnymi przepisami o ochronie danych, 
a mianowicie z rozporządzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (RODO)1a oraz poddawaną 
obecnie przeglądowi dyrektywą 
2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i 
Rady (e-prywatność1a, a także powinny 
zapewniać wolność wypowiedzi i 
niedyskryminację;
_________________
1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
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ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o 
ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, 
s. 1). Dyrektywa 2002/58/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 
r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności w 
sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002 , 
s. 37).1a Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i 
swobodnym przepływem takich danych 
oraz uchylające dyrektywę 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, s. 1). 
Dyrektywa 2002/58/WE parlamentu 
europejskiego i rady z dnia 12 lipca 
2002 r. dotycząca przetwarzania danych 
osobowych i ochrony prywatności 
w sektorze łączności elektronicznej 
(dyrektywa o prywatności i łączności 
elektronicznej) (Dz.U. L 201 z 31.7.2002, 
str. 37).

Or. en

Poprawka 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych i społecznych 
dla UE i jej państw członkowskich 
związanych z funkcjonowaniem 
jednolitego rynku cyfrowego; z 
zadowoleniem przyjmuje te korzyści, w 
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cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

szczególności lepszy dostęp do informacji i 
wzmocnienie wolności wypowiedzi; 
podkreśla istotny obowiązek zapewnienia 
sprawiedliwego ekosystemu cyfrowego, w 
którym przestrzegane są prawa 
podstawowe i ochrona danych; wzywa do 
zapewnienia minimalnego poziomu 
interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 91
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla ważny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
podstawowe prawa – w tym wolność 
wypowiedzi i informacji oraz wolność i 
pluralizm mediów – oraz ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 2

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 2. wyraża przekonanie o znacznych 
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korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych oraz 
w którym zapewnione jest bezpieczeństwo 
cyfrowe obywateli w internecie; wzywa do 
zapewnienia poziomu interwencji w 
oparciu o zasady konieczności i 
proporcjonalności;

Or. fr

Poprawka 93
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach dla UE i jej państw 
członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla ważny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
podstawowe prawa – przede wszystkim 
wolność wypowiedzi i informacji oraz 
wolność i pluralizm mediów – oraz 
ochrona danych; wzywa do zapewnienia 
interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 94
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
podstawowe prawa, w tym wolność 
wypowiedzi, prywatność i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2

Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym podstawowe prawa, 
a zwłaszcza ochrona danych, prywatność i 
niedyskryminacja są podstawą;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 2
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Projekt rezolucji Poprawka

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach gospodarczych dla UE i jej 
państw członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe i ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia minimalnego 
poziomu interwencji w oparciu o zasady 
konieczności i proporcjonalności;

2. wyraża przekonanie o znacznych 
korzyściach dla UE i jej państw 
członkowskich związanych z 
funkcjonowaniem jednolitego rynku 
cyfrowego; podkreśla istotny obowiązek 
zapewnienia sprawiedliwego ekosystemu 
cyfrowego, w którym przestrzegane są 
prawa podstawowe w tym ochrona danych; 
wzywa do zapewnienia kompleksowej i 
skutecznej interwencji regulacyjnej w 
oparciu o zasady konieczności i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 97
Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. podkreśla, że usługi cyfrowe i 
leżące u ich podstaw algorytmy muszą być 
w pełni zgodne z prawami podstawowymi, 
w szczególności prywatnością i ochroną 
danych osobowych, niedyskryminacją 
oraz wolnością słowa i informacji, 
zapisanymi w Traktatach i Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
wprowadzenia obowiązku przejrzystości i 
wytłumaczalności algorytmów, kar w celu 
egzekwowania takich obowiązków oraz 
możliwości interwencji człowieka, jak 
również innych środków, np. niezależnych 
audytów i szczegółowych testów 
warunków skrajnych, z myślą o 
wspieraniu i egzekwowaniu 
przestrzegania przepisów; wierzy, że takie 
niezależne audyty powinny być 
przeprowadzane corocznie, analogicznie 
do sektora finansowego, w celu zbadania, 
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czy wykorzystywane zastosowania polityki 
danych, algorytmy oraz mechanizmy 
kontroli i równowagi są zgodne z 
określonymi kryteriami i są nadzorowane 
przez niezależny organ sprawujący 
dostateczny nadzór;

Or. en

Poprawka 98
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2a. jest przekonany, że dostawcy usług 
cyfrowych nie mogą zachowywać danych 
do celów egzekwowania prawa, chyba że 
ukierunkowane zachowanie danych 
konkretnego użytkownika zostanie 
bezpośrednio nakazane przez 
demokratycznie odpowiedzialny właściwy 
organ publiczny zgodnie z prawem Unii.

Or. en

Poprawka 99
Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. zauważa, że usługi cyfrowe 
wykorzystują do profilowania 
zaawansowane algorytmy, które analizują 
lub przewidują aspekty dotyczące 
osobistych preferencji, zainteresowań lub 
zachowania użytkownika; podkreśla, że 
jakość danych wyjściowych 
zautomatyzowanego procesu 
podejmowania decyzji opartego na 
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algorytmach zależy od jakości 
wykorzystywanych danych i wybranych, 
wcześniej określonych parametrów; 
podkreśla, że stosowanie 
zautomatyzowanego procesu 
podejmowania decyzji opartego na 
algorytmach wymaga silnych ram 
prawnych, które chronią prywatność i 
dane osobowe, i wraz z obowiązkiem 
dochowania należytej staranności podczas 
nadzorowania zgodnego z prawem 
wykorzystania algorytmów, który nie ma 
zastosowania do moderowania treści, 
zapewniają pełne przestrzeganie 
przepisów; w związku z tym wzywa 
Komisję do opracowania systemu 
obowiązku zachowania ostrożności, który 
opiera się na dyrektywie o handlu 
elektronicznym, poprzez szczegółowe 
wytyczne sektorowe w celu zastosowania 
zautomatyzowanego procesu 
podejmowania decyzji opartego na 
algorytmach zgodnie z podstawowymi 
prawami ochrony danych osobowych i 
prywatności, określone w ogólnym 
rozporządzeniu o ochronie danych;

Or. en

Poprawka 100
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2b. wnioskuje, aby usługi cyfrowe były 
w jak największym stopniu dostępne bez 
konieczności ujawniania przez 
użytkowników ich tożsamości.

Or. en

Poprawka 101
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Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. podkreśla, że nadal istnieją pewne 
różnice między światem w internecie i 
poza internetem, na przykład pod 
względem anonimowości, braku podmiotu 
zarządzającego, między równowagą 
władzy a możliwościami technicznymi; w 
związku z tym wzywa Komisję, aby zasady 
godności ludzkiej i to, że „nielegalne 
treści w internecie są takie same jak 
nielegalne treści poza internetem”, 
przeważyło we wniosku aktu prawnego o 
usługach cyfrowych oraz do 
wprowadzenia w tym akcie pojęcia 
godności cyfrowej, która opiera się na 
tych zasadach i reprezentuje podstawowe 
prawa osób;

Or. en

Poprawka 102
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 2 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

2c. przypomina, że dostawcy usług 
cyfrowych muszą szanować prawo 
użytkowników do przenoszenia danych i 
umożliwić im korzystanie z tego prawa, 
jak przewidziano w prawie Unii.

Or. en

Poprawka 103
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że konieczne jest 
konsekwentne usuwanie nielegalnych 
treści bez zbędnej zwłokiw przypadku, gdy 
dostawca usług hostingowych ma 
faktyczną wiedzę na temat takich treści i 
ich nielegalnego charakteru, w celu 
zwalczania przestępstw i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania i standardowe 
warunki umowne nie są odpowiednie do 
zwalczania nielegalnych treści zgodnie z 
prawami podstawowymi; zaznacza, że 
egzekwowanie prawa, rozstrzyganie o 
zgodności aktywności internetowej z 
prawem oraz nakazywanie dostawcom 
usług hostingowych jak najszybszego 
usunięcia lub zablokowania treści 
niezgodnych z prawem powinno 
pozostawać w gestii niezależnych organów 
sądowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa za konieczne, aby nielegalne 
treści były usuwane szybko i 
konsekwentnie, poprzez jasną i 
zharmonizowaną procedurę 
powiadamiania i działania z 
zapewnionymi niezbędnymi 
zabezpieczeniami, takimi jak przejrzystość 
procesu, prawo do odwołania i dostęp do 
skutecznego sądowego środka 
odwoławczego; uważa, że dobrowolne 
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kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

Or. en

Poprawka 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 3

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem oraz że należy 
wprowadzić skuteczniejszy system 
odpowiedzialności platform;

Or. fr

Poprawka 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści wyraźnie 
naruszających prawo w celu zwalczania 
czynów zabronionych i propagandy 
terrorystycznej; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania pomagał 
ograniczyć pojawianie się nielegalnych 
treści w sieci i jest dobrym mechanizmem i 
powinien być wzmacniany

Or. pl
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Poprawka 107
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie działań 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
naruszeń prawa i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania nie są odpowiednio 
egzekwowane i okazały się nieskuteczne w 
rozwiązywaniu tego problemu;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem, zwłaszcza tych 
dotyczących dzieci, w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

Or. en

Poprawka 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji



AM\1208140PL.docx 57/144 PE653.762v02-00

PL

Ustęp 3

Projekt rezolucji Poprawka

3. uważa, że niezbędne jest szybkie i 
konsekwentne usuwanie treści 
niezgodnych z prawem w celu zwalczania 
czynów zabronionych i naruszeń praw 
podstawowych; uważa, że dobrowolne 
kodeksy postępowania tylko częściowo 
rozwiązują ten problem;

3. uważa, że niezbędne jest 
konsekwentne usuwanie nielegalnych 
treści w ściśle określonym czasie w celu 
zwalczania czynów zabronionych i 
naruszeń praw podstawowych; uważa, że 
dobrowolne kodeksy postępowania tylko 
częściowo rozwiązują ten problem;

Or. en

Poprawka 110
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 3 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

3a. wzywa dostawców usług cyfrowych 
do wyłączania treści z zachowaniem 
należytej staranności, w sposób 
proporcjonalny i niedyskryminacyjny oraz 
z należytym uwzględnieniem we 
wszystkich okolicznościach praw 
podstawowych użytkowników 
uwzględniają podstawowe znaczenie 
wolności wypowiedzi oraz wolności 
otrzymywania i przekazywania informacji 
w otwartym i demokratycznym 
społeczeństwie, tak aby uniknąć usuwania 
treści, które nie są nielegalne. zwraca się 
do dostawców usług cyfrowych, którzy z 
własnej inicjatywy chcą ograniczyć pewne 
legalne treści swoich użytkowników, aby 
zastanowili się nad możliwością 
odpowiedniego oznaczania takich treści, a 
nie wyłączaniem ich, dając użytkownikom 
możliwość samodzielnego wyboru dostępu 
do tych treści.

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem informacje, usługi i produkty 
internetowe powinny być nie tylko 
usuwane przez platformy internetowe, ale 
także organy ścigania i sądownictwo 
powinny wyciągać konsekwencje z nimi 
związane; wzywa Komisję, aby rozważyła 
zobowiązanie głównych dostawców usług 
hostingowych do zgłaszania poważnych 
przestępstw właściwemu organowi 
ścigania po uzyskaniu faktycznej wiedzy o 
takim przestępstwie; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług a 
właściwymi organami krajowymi, a także 
współpracę transgraniczną między 
właściwymi organami krajowymi; 
podkreśla w związku z tym potrzebę 
przestrzegania porządku prawnego UE i 
ustalonych zasad współpracy 
transgranicznej; podkreśla, że aby 
właściwe organy były skuteczne muszą być 
wyposażone w odpowiednie zasoby.

Or. en

Poprawka 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 4

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka
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4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; uważa, że przyznanie 
krajowym służbom prawnym 
wyspecjalizowanych pracowników oraz 
odpowiednich zasobów finansowych to 
zasadniczy warunek poprawy dostępu do 
wymiaru sprawiedliwości i skuteczności 
tego ostatniego w obszarze usług 
cyfrowych; wzywa do usunięcia przeszkód 
utrudniających składanie skarg do 
właściwych organów; jest przekonany, że 
ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

Or. fr

Poprawka 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 



PE653.762v02-00 60/144 AM\1208140PL.docx

PL

wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi; w tym 
celu wzywa państwa członkowskie do 
wyposażenia organów ścigania i organów 
sądowych w niezbędną wiedzę fachową, 
zasoby i narzędzia umożliwiające im 
skuteczne rozpatrywanie rosnącej liczby 
spraw dotyczących nielegalnych treści w 
internecie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i w 
razie potrzeby sądownictwo powinny 
wyciągać konsekwencje z nimi związane; 
uznaje w tym kontekście, że kluczowym 
problemem w niektórych państwach 
członkowskich jest nie tylko to, że sprawy 
pozostają nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane;
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Or. en

Poprawka 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

4. jest przekonany, że ze względu na 
transgraniczny charakter internetu i 
szybkie rozpowszechnianie niezgodnych z 
prawem treści internetowych należy 
usprawnić współpracę między dostawcami 
usług i właściwymi organami krajowymi 
oraz między właściwymi organami 
krajowymi państw członkowskich np 
poprzez wprowadzenie narzędzi opartych 
na współpracy i wzajemnym zaufaniu 
między państwami członkowskimi np 
ponad graniczny nakaz usuwania treści 
internetowych, które w sposób oczywisty i 
bezsprzeczny naruszają prawo;

Or. pl

Poprawka 116
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4

Projekt rezolucji Poprawka

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 

4. przypomina, że niezgodne z 
prawem treści internetowe powinny być 
nie tylko usuwane przez platformy 
internetowe, ale także organy ścigania i 
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sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje z nimi związane; uznaje w 
tym kontekście, że kluczowym problemem 
w niektórych państwach członkowskich 
jest nie to, że sprawy pozostają 
nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych należy usprawnić 
współpracę między dostawcami usług i 
właściwymi organami krajowymi;

sądownictwo powinny wyciągać 
konsekwencje w przypadku przestępstw; 
uznaje w tym kontekście, że kluczowym 
problemem w niektórych państwach 
członkowskich jest nie to, że sprawy 
pozostają nierozstrzygnięte, ale że nie są 
wszczynane; wzywa do usunięcia 
przeszkód utrudniających składanie skarg 
do właściwych organów; jest przekonany, 
że ze względu na transgraniczny charakter 
internetu i szybkie rozpowszechnianie 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych, współpraca między 
dostawcami usług a właściwymi organami 
krajowymi powinna być regulowana w 
oparciu o zasady konieczności i 
proporcjonalności;

Or. en

Poprawka 117
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 4 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

jest przekonany, że ze względu na 
transgraniczny charakter internetu i 
szybkie rozpowszechnianie niezgodnych z 
prawem treści internetowych należy 
usprawnić współpracę między dostawcami 
usług i właściwymi organami krajowymi;

Or. en

Poprawka 118
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 4 a (nowy)
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Projekt rezolucji Poprawka

4a. podkreśla, że za naruszenia prawa 
należy nakładać proporcjonalne sankcje, 
które nie wykluczają osób fizycznych z 
usług cyfrowych;

Or. en

Poprawka 119
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych treści można 
łatwo ustalić, o tyle w przypadku innych 
treści taka decyzja jest trudniejsza, 
ponieważ wymaga kontekstualizacji; 
ostrzega, że zautomatyzowane narzędzia 
nie są wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację i odróżnić 
treści niezgodne z prawem od treści 
legalnych w danym kontekście, co 
prowadzi do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi i informacji; 
podkreśla, że zapewniana przez 
dostawców usług, ich personel lub 
kontrahentów weryfikacja 
automatycznych raportów nie rozwiązuje 
tego problemu, ponieważ w przypadku 
pracowników prywatnych brakuje 
niezależności, kwalifikacji i rozliczalności, 
jakimi cechują się organy publiczne; 
zaznacza zatem, że w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych należy wyraźnie 
zakazać jakiegokolwiek zobowiązywania 
dostawców usług hostingowych lub 
innych pośredników technicznych do 
korzystania ze zautomatyzowanych 
narzędzi moderowania treści oraz 
zrezygnować z narzucania mechanizmów 
zgłaszania i trwałego usuwania treści 
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(ang. notice and stay down); procedury 
moderowania treści stosowane przez 
dostawców nie powinny skutkować 
środkami kontroli ex ante opartymi na 
zautomatyzowanych narzędziach lub 
filtrowaniu treści w chwili zamieszczania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że decyzja w sprawie 
nielegalnego charakteru informacji, 
produktów i usług online jest trudna, 
ponieważ wymaga kontekstualizacji; 
ostrzega, że zautomatyzowane narzędzia 
nie są w stanie odróżnić treści 
niezgodnych z prawem od treści legalnych 
w danym kontekście, co może prowadzić 
do niepotrzebnych ograniczeń wolności 
wypowiedzi; podkreśla, że zapewniana 
przez dostawców usług, ich personel lub 
kontrahentów weryfikacja 
automatycznych raportów nie rozwiązuje 
tego problemu, ponieważ w przypadku 
pracowników prywatnych brakuje 
niezależności, kwalifikacji i rozliczalności, 
jakimi cechują się organy publiczne; 
zaznacza zatem, że w akcie prawnym o 
usługach cyfrowych należy wyraźnie 
zakazać jakiegokolwiek zobowiązywania 
dostawców usług hostingowych lub 
innych pośredników technicznych do 
korzystania ze zautomatyzowanych 
narzędzi moderowania treści oraz 
zrezygnować z narzucania mechanizmów 
zgłaszania i trwałego usuwania treści 
(ang. notice and stay down); procedury 
moderowania treści stosowane przez 
dostawców nie powinny skutkować 
środkami kontroli ex ante opartymi na 
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zautomatyzowanych narzędziach lub 
filtrowaniu treści w chwili zamieszczania;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnego usuwania 
treści i szkodzić wolności wypowiedzi; 
podkreśla, że nielegalne treści w 
internecie można łatwo rozmnożyć, co 
znacznie wzmaga negatywny wpływ w 
bardzo krótkim czasie; w związku z tym 
uważa, że dostawcy usług cyfrowych 
powinni mieć możliwość korzystania z 
automatycznych narzędzi pod nadzorem 
człowieka w celu wykrywania, usuwania 
lub blokowania dostępu do treści, których 
nielegalność została stwierdzona przez sąd 
lub może być łatwo ustalona bez 
kontekstualizacji;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 5
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Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; przypomina w tym 
względzie, że obecne zautomatyzowane 
narzędzia nie są w stanie zrozumieć 
znaczenia kontekstu dla określonych 
fragmentów treści, podkreśla, że 
algorytmy nie są obecnie w stanie dokonać 
krytycznej analizy, i dlatego uważa, że 
ustawa o usługach cyfrowych nie powinna 
zawierać żadnych zobowiązań dotyczących 
obowiązkowego stosowania 
zautomatyzowanych narzędzi do 
moderacji treści; uważa, że wszelkie 
dobrowolne zautomatyzowane narzędzia 
wprowadzone przez platformy hostingowe 
powinny podlegać szerokiemu nadzorowi 
przez ludzi oraz pełnej przejrzystości 
projektowej i wydajnościowej;

Or. en

Poprawka 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 5

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi; uważa, że 
stosowanie sztucznej inteligencji w tej 
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dziedzinie musi odbywać się z 
poszanowaniem przepisów europejskich 
oraz zasad Unii dotyczących ochrony 
danych i przejrzystości, a także musi 
podlegać nadzorowi ze strony człowieka;

Or. fr

Poprawka 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 5

Projekt rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych i 
szkodliwych ograniczeń wolności 
wypowiedzi, poglądów politycznych oraz 
prawa do otrzymywania różnych często 
kontrowersyjnych informacji, co prowadzi 
do filtrowania i cenzury internetu;

Or. pl

Poprawka 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 5

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 

5. uznaje fakt, że o ile niezgodny z 
prawem charakter niektórych rodzajów 
treści można łatwo ustalić, o tyle w 
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przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; ostrzega, że niektóre 
zautomatyzowane narzędzia nie są 
wystarczająco zaawansowane, aby 
uwzględnić kontekstualizację, co może 
prowadzić do niepotrzebnych ograniczeń 
wolności wypowiedzi;

przypadku innych rodzajów treści taka 
decyzja jest trudniejsza, ponieważ wymaga 
kontekstualizacji; uważa, że konieczne jest 
uściślenie definicji treści „niezgodnych z 
prawem” i treści „niebezpiecznych”; 
ostrzega, że niektóre zautomatyzowane 
narzędzia nie są wystarczająco 
zaawansowane, aby uwzględnić 
kontekstualizację, co może prowadzić do 
niepotrzebnych ograniczeń wolności 
wypowiedzi;

Or. fr

Poprawka 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 5 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

uważa w związku z tym, że inne 
zainteresowane strony w ekosystemie 
internetowym, takie jak użytkownicy, 
właściciele praw i media, mogą również 
odgrywać ważną rolę w ustalaniu, czy 
treść jest nielegalna na podstawie 
konkretnego kontekstu; zachęca takie 
zainteresowane strony do ścisłej 
współpracy i wymiany informacji z 
platformami, aby pomóc im w skutecznym 
identyfikowaniu i usuwaniu nielegalnych 
treści;

Or. en

Poprawka 127
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 5 a (nowy)

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka
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5a. podkreśla, że usuwanie treści w 
internecie musi być zgodne z wolnością 
wypowiedzi i komunikacji;

Or. fr

Poprawka 128
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 
innym państwie członkowskim;

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 
innym państwie członkowskim; podkreśla, 
że w celu ochrony standardów wolności 
słowa, unikania konfliktów przepisów, 
unikania nieuzasadnionego i 
nieskutecznego blokowania regionalnego 
oraz dążenia do zharmonizowanego 
jednolitego rynku cyfrowego dostawcy 
usług hostingowych nie są zobowiązani do 
usuwania ani blokowania dostępu do 
informacji, które są legalne w kraju 
pochodzenia;

Or. en

Poprawka 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 
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innym państwie członkowskim; innym państwie członkowskim; podkreśla 
w związku z tym, że organom krajowym 
należy zezwolić wyłącznie na zajmowanie 
się i egzekwowanie nakazów usunięcia 
dostawców usług mających siedzibę na ich 
terytorium;

Or. en

Poprawka 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 6

Projekt rezolucji Poprawka

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 
innym państwie członkowskim;

6. podkreśla, że konkretna informacja 
może być uznana za niezgodną z prawem 
w jednym państwie członkowskim, ale być 
objęta prawem do wolności wypowiedzi w 
innym państwie członkowskim; wzywa do 
zorganizowanego dialogu między 
państwami członkowskimi w celu oceny 
ryzyka związanego z określonymi 
rodzajami treści;

Or. en

Poprawka 131
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. jest przekonany, że dostawcy usług 
cyfrowych nie mogą być upoważnieni do 
stosowania krajowych ograniczeń 
wolności słowa w państwie członkowskim, 
w którym takie ograniczenie nie istnieje.

Or. en
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Poprawka 132
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 6 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

6a. podkreśla, że nielegalne treści 
powinny być usuwane tam, gdzie są 
hostowane, i że pośrednicy zwykłego 
przekazu nie będą zobowiązani do 
blokowania dostępu do treści;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa, poszanowania praw 
podstawowych i lepszej ochrony 
konsumentów; uważa, że reforma powinna 
opierać się na solidnych podstawach i 
pełnej zgodności z obowiązującym 
prawem Unii, zwłaszcza z ogólnym 
rozporządzeniem o ochronie danych oraz 
dyrektywą o prywatności i łączności 
elektronicznej; wzywa Radę do szybkiego 
przyjęcia ogólnego podejścia, które nie 
obniży obecnego poziomu ochrony 
konsumentów, do jak najszybszego 
rozpoczęcia rozmów trójstronnych z 
Parlamentem Europejskim w sprawie 
wniosku dotyczącego rozporządzenia o 
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prywatności i łączności elektronicznej

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami, takimi jak 
powszechne profilowanie i algorytmiczne 
podejmowanie decyzji, które są obecne we 
wszystkich dziedzinach życia, oraz 
zapewnienia jasności prawa i 
poszanowania praw podstawowych; 
uważa, że reforma powinna opierać się na 
solidnych podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

Or. en

Poprawka 135
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
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podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych, dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej oraz szanować 
pierwszeństwo instrumentów sektorowych, 
takich jak zmieniona dyrektywa o 
audiowizualnych usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 7

Projekt rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom wynikającym z 
rozdrobnienia między państwami 
członkowskimi a nowymi technologiami, a 
także zapewnienia jasności prawnej i 
poszanowania praw podstawowych, w 
szczególności wolności wypowiedzi; 
uważa, że reforma powinna opierać się na 
solidnych podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

Or. en

Poprawka 137
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 7
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Projekt rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych, dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej oraz 
instrumentami sektorowymi, takimi jak 
zmieniona dyrektywa o audiowizualnych 
usługach medialnych;

Or. en

Poprawka 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 7

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych; uważa, że reforma 
powinna opierać się na solidnych 
podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

7. jest głęboko przekonany, że obecne 
ramy prawne UE regulujące usługi cyfrowe 
powinny zostać zaktualizowane w celu 
sprostania wyzwaniom związanym z 
nowymi technologiami oraz zapewnienia 
jasności prawa i poszanowania praw 
podstawowych oraz prywatności; uważa, 
że reforma powinna opierać się na 
solidnych podstawach i pełnej zgodności z 
obowiązującym prawem Unii, zwłaszcza z 
ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych oraz dyrektywą o prywatności i 
łączności elektronicznej;

Or. fr
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Poprawka 139
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 7 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

7a. podkreśla, że praktyczna zdolność 
osób do zrozumienia złożoności 
ekosystemów danych i do zarządzania 
nimi, jest niezwykle ograniczona, 
podobnie jak ich zdolność do określenia, 
czy informacje, które otrzymują, i usługi, z 
których korzystają, są im udostępniane na 
takich samych warunkach, jak innym 
użytkownikom; wzywa zatem Komisję do 
włączenia przejrzystości i 
niedyskryminacji do ustawy o usługach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 140
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że niezbędna jest jak 
najszersza harmonizacja przepisów 
dotyczących wyłączeń odpowiedzialności i 
moderacji treści na szczeblu UE, aby 
zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych i wolności użytkowników 
w całej UE; wyraża zaniepokojenie, że 
niedawno wprowadzone przepisy krajowe 
mające na celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rozdrobnienia przepisów;

8. uważa, że niezbędna jest możliwie 
najszersza harmonizacja i wyjaśnienie 
zasad dotyczących odpowiedzialności na 
szczeblu UE, aby zagwarantować 
poszanowanie podstawowych praw i 
wolności użytkowników w całej UE; 
wierzy, że takie zasady powinny utrzymać 
wyłączenia odpowiedzialności dla 
pośredników nie posiadających faktycznej 
wiedzy lub informacji o nielegalnej 
działalności na ich platformach; wyraża 
zaniepokojenie, że niedawno wprowadzone 
przepisy krajowe mające na celu walkę z 
nienawistnymi wypowiedziami i 
dezinformacją prowadzą do rozdrobnienia 
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przepisów i obniżenia poziomu ochrony 
praw podstawowych w UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że niezbędna jest jak 
najszersza harmonizacja przepisów 
dotyczących wyłączeń odpowiedzialności i 
moderacji treści na szczeblu UE, aby 
zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych i wolności użytkowników 
w całej UE; wyraża zaniepokojenie, że 
niedawno wprowadzone przepisy krajowe 
mające na celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rozdrobnienia przepisów;

8. uważa, że niezbędna jest możliwie 
najszersza harmonizacja i wyjaśnienie 
zasad dotyczących odpowiedzialności na 
szczeblu UE, aby zagwarantować 
poszanowanie podstawowych praw i 
wolności użytkowników w całej UE; 
wierzy, że takie zasady powinny utrzymać 
wyłączenia odpowiedzialności dla 
pośredników nie posiadających wiedzy lub 
informacji o nielegalnej działalności na 
ich platformach; wyraża zaniepokojenie, 
że niedawno wprowadzone przepisy 
krajowe mające na celu walkę z 
nienawistnymi wypowiedziami i 
dezinformacją prowadzą do rozdrobnienia 
przepisów i obniżenia poziomu ochrony 
praw podstawowych w UE;

Or. en

Poprawka 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 8

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

8. uważa, że niezbędna jest jak 
najszersza harmonizacja przepisów 
dotyczących wyłączeń odpowiedzialności i 
moderacji treści na szczeblu UE, aby 

8. uważa, że niezbędna jest jak 
najszersza harmonizacja przepisów 
dotyczących wyłączeń odpowiedzialności i 
moderacji treści na szczeblu UE, aby 
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zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych i wolności użytkowników 
w całej UE; wyraża zaniepokojenie, że 
niedawno wprowadzone przepisy krajowe 
mające na celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rozdrobnienia przepisów;

zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych i wolności użytkowników 
w całej UE; wyraża zaniepokojenie, że 
niedawno wprowadzone przepisy krajowe 
mające na celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rosnącego rozdrobnienia przepisów;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 8

Projekt rezolucji Poprawka

8. uważa, że niezbędna jest jak 
najszersza harmonizacja przepisów 
dotyczących wyłączeń odpowiedzialności i 
moderacji treści na szczeblu UE, aby 
zagwarantować poszanowanie praw 
podstawowych i wolności użytkowników 
w całej UE; wyraża zaniepokojenie, że 
niedawno wprowadzone przepisy krajowe 
mające na celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rozdrobnienia przepisów;

8. uważa, że niezbędna jest pełna 
harmonizacja przepisów dotyczących 
wyłączeń odpowiedzialności i moderacji 
treści na szczeblu UE, aby zagwarantować 
poszanowanie praw podstawowych i 
wolności użytkowników w całej UE; 
wyraża zaniepokojenie, że niedawno 
wprowadzone przepisy krajowe mające na 
celu walkę z nienawistnymi 
wypowiedziami i dezinformacją prowadzą 
do rozdrobnienia przepisów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 

9. w tym celu wzywa do składania 
wniosków ustawodawczych, które 
utrzymują jednolity rynek cyfrowy otwarty 
i konkurencyjny poprzez wzmocnienie 
zasad konkurencji w odniesieniu do 
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dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

dostawców usług cyfrowych, aby zapobiec 
szkodom dla konkurencji i konsumentów; 
wnioskuje, aby ustawa o usługach 
cyfrowych wymagała od dostawców usług 
cyfrowych stosowania skutecznych, 
spójnych, przejrzystych i uczciwych 
procedur oraz gwarancji proceduralnych w 
celu zwalczania nielegalnych działań 
zgodnie z prawem europejskim; jest 
głęboko przekonany, że kwestia ta 
powinna zostać zharmonizowana w ramach 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu zapobiegania 
nielegalnym treściom i ich usuwania 
poprzez aktywne wykrywanie i zgłaszanie 
wiarygodnie zidentyfikowanych 
materiałów przedstawiających 
wykorzystywanie seksualne dzieci (CSAM) 
w internecie zgodnie z europejskimi 
wartościami; jest głęboko przekonany, że 
kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. en
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Poprawka 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami wynikającymi z cywilizacji 
łacińskiej i etyki chrześcijańskiej 
stanowiących podstawę istnienia 
wspólnoty europejskiej; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

Or. pl

Poprawka 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi, jednocześnie 
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przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

ustanawiając procedury współpracy z 
organami ścigania i organami sądowymi; 
jest głęboko przekonany, że kwestia ta 
powinna zostać zharmonizowana w ramach 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

9. wzywa w związku z tym, żeby 
jednolity rynek cyfrowy pozostał otwarty i 
konkurencyjny, wymagając od dostawców 
usług cyfrowych stosowania skutecznych, 
spójnych, przejrzystych i sprawiedliwych 
procedur z solidnymi gwarancjami 
proceduralnymi w celu usunięcia 
nielegalnych treści poprzez ujednoliconą 
procedurę powiadamiania i działania 
zgodnie z ustawodawstwem europejskim;

Or. en

Poprawka 149
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
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otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu zwalczania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
prawem i wartościami europejskimi; jest 
głęboko przekonany, że kwestia ta 
powinna zostać zharmonizowana w ramach 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 150
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 9

Projekt rezolucji Poprawka

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami europejskimi; jest głęboko 
przekonany, że kwestia ta powinna zostać 
zharmonizowana w ramach jednolitego 
rynku cyfrowego;

9. wzywa w związku z tym do 
przedstawienia wniosków 
ustawodawczych, które utrzymają 
otwartość i konkurencyjność jednolitego 
rynku cyfrowego przez zobowiązanie 
dostawców usług cyfrowych do stosowania 
skutecznych, spójnych, przejrzystych i 
sprawiedliwych procedur oraz gwarancji 
proceduralnych w celu usuwania 
niezgodnych z prawem treści w zgodzie z 
wartościami i prawem europejskim; jest 
głęboko przekonany, że kwestia ta 
powinna zostać zharmonizowana w ramach 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 151
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i 
treści w niej zawarte; podkreśla, że należy 
to osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania;

10. uznaje, że należy to osiągnąć bez 
uciekania się do ogólnych wymogów 
dotyczących monitorowania;

Or. en

Poprawka 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 10

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i treści 
w niej zawarte; podkreśla, że należy to 
osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania;

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i treści 
w niej zawarte; podkreśla, że należy to 
osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania; 
proponuje wprowadzenie wspólnych 
stałych ram odpowiedzialności platform, 
aby umożliwić identyfikację i skuteczne 
usuwanie treści niezgodnych z prawem; 
jest zwłaszcza zdania, że ramy 
zharmonizowane na szczeblu europejskim 
powinny opierać się na obowiązku 
należytej staranności, aby platformy 
wprowadzały proaktywne i skuteczne 
środki dodatkowo do obowiązków w 
obszarze przejrzystości i informacji; 
uważa, że ważne jest, aby procedurom 
„powiadomienia i działania“ służącym 
identyfikacji nowych treści towarzyszył 
obowiązek nadzoru nad treściami już 
uznanymi za niezgodne z prawem i 
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usuniętymi w celu uniknięcia ich 
ponownego pojawienia się w internecie;

Or. fr

Poprawka 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i treści 
w niej zawarte; podkreśla, że należy to 
osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania;

10. uznaje w tym kontekście, że duże 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting, moderację lub 
rekomendację treści, usług lub produktów 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i 
usługi oferowane użytkownikom; uważa w 
tym kontekście, że rynki internetowe 
muszą ponosić odpowiedzialność po 
otrzymaniu wiarygodnych dowodów 
nielegalnej działalności; podkreśla, że 
należy tego dokonać bez uciekania się do 
ogólnych wymogów dotyczących 
monitorowania, ani do ogólnego i 
nieokreślonego obowiązku zachowania 
ostrożności; podkreśla, że w celu 
zapewnienia pewności prawnej nowe 
ramy prawne wyczerpująco i wyraźnie 
określają obowiązki dostawców usług 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 154
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 10
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Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i 
treści w niej zawarte; podkreśla, że należy 
to osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania;

10. uważa w związku z tym, że 
platformy internetowe, na których znajdują 
się treści, powinny ponosić proporcjonalną 
odpowiedzialność za treści stron trzecich, 
które hostują, tylko wtedy, gdy faktycznie 
mają wiedzę o treściach niezgodnych z 
prawem i ich nielegalnym charakterze; 
podkreśla, że należy tego dokonać bez 
uciekania się do ogólnych wymagań 
dotyczących monitorowania i środków 
kontroli ex ante opartych na 
zautomatyzowanych narzędziach lub 
filtrowaniu treści; podkreśla, że system 
prawny dotyczący odpowiedzialności 
dostawców usług cyfrowych nie powinien 
zależeć od niejasnych pojęć, takich jak 
„aktywna” lub „pasywna” rola 
dostawców;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 10

Projekt rezolucji Poprawka

10. uznaje w tym kontekście, że 
platformy internetowe, które aktywnie 
prowadzą hosting lub moderację treści, 
powinny ponosić większą, choć 
proporcjonalną, odpowiedzialność za 
dostarczaną przez nie infrastrukturę i 
treści w niej zawarte; podkreśla, że należy 
to osiągnąć bez uciekania się do ogólnych 
wymogów dotyczących monitorowania;

10. uważa w związku z tym, że 
kluczowe znaczenie dla przejrzystości 
platform internetowych ma ustanowienie 
jasnych zasad, wymogów i gwarancji dla 
zharmonizowanej procedury 
powiadamiania i działania; podkreśla, że 
wszelkie środki wprowadzone w celu 
usunięcia nielegalnych treści nie mogą 
stanowić ani oznaczać ogólnego wymogu 
monitorowania;

Or. en

Poprawka 156
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Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10a. podkreśla, że władze publiczne nie 
mogą nakładać żadnych obowiązków na 
dostawców usług cyfrowych, ani de jure 
ani de facto, związanych z 
monitorowaniem przekazywanych lub 
przechowywanych przez nich informacji, 
ani ogólnego obowiązku poszukiwania, 
moderowania lub filtrowania treści 
wskazujących na nielegalną działalność.

Or. en

Poprawka 157
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 10 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

10b. jest przekonany, że nie można 
wymagać od dostawców usług cyfrowych, 
aby zapobiegali przesyłaniu nielegalnych 
treści. Uważa jednocześnie, że tam, gdzie 
jest to wykonalne z technologicznego 
punktu widzenia, na podstawie 
wystarczająco uzasadnionych poleceń 
wydanych przez demokratycznie 
odpowiedzialne właściwe organy 
publiczne i przy pełnym uwzględnieniu 
szczególnego kontekstu treści, dostawcy 
usług cyfrowych mogą być zobowiązani do 
przeprowadzania okresowego 
poszukiwania treści, które zgodnie z 
wyrokiem ETS w sprawie C-18/18 są 
identyczne lub równoważne z treściami, 
które sąd uznał już za niezgodne z 
prawem, i wyłączanie tych treści.

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach 
ich usług; popiera zrównoważone 
podejście oparte na obowiązku 
dochowania należytej staranności oraz 
jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

11. popiera zrównoważone jasno 
określoną hierarchię odpowiedzialności w 
celu uniknięcia zbędnych obciążeń 
regulacyjnych dla platform oraz 
niepotrzebnych i nieproporcjonalnych 
ograniczeń praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 

11. wzywa do przyjęcia zasad 
dotyczących przejrzystych mechanizmów 
powiadamiania i działania oraz wymogów 
dla platform w celu podjęcia środków 
podejmowanych przy pojawieniu się 
nielegalnej działalności w ich usługach; 
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proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania 
należytej staranności oraz jasno określoną 
hierarchię odpowiedzialności w celu 
uniknięcia zbędnych obciążeń 
regulacyjnych dla platform oraz 
niepotrzebnych i nieproporcjonalnych 
ograniczeń praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi;

środki te powinny obejmować rzetelny 
proces uwierzytelniania i weryfikacji 
użytkowników biznesowych w odniesieniu 
do usług i produktów oferowanych lub 
udostępnianych na ich platformach, przy 
jednoczesnym zachowaniu anonimowości 
konsumentów; podkreśla, że niezależne 
organy publiczne powinny być ostatecznie 
odpowiedzialne za ustalenie, czy dana 
działalność jest legalna, czy nie; popiera 
zrównoważone jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług, uważa, że powinno to pociągać za 
sobą obowiązek platform do wykrywania i 
usuwania wiarygodnie zidentyfikowanych 
materiałów przedstawiających 
wykorzystywanie seksualne dzieci 
(CSAM); popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
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wypowiedzi; zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania działań proporcjonalnych 
do skali ich zasięgu i możliwości 
technicznych i operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, wolności do 
kontrowersyjnych i polemicznych 
wypowiedzi oraz ograniczeń w 
propagowaniu różnych ideii 
filozoficznych, społecznych i politycznych

Or. pl

Poprawka 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Projekt rezolucji
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Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności, oparte na ocenie ryzyka 
ponoszonego przez platformy i mogące 
zachęcić je do podjęcia proaktywnych 
środków, jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 163
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach 

11. oczekuje, że dostawcy usług 
cyfrowych ustanowią uczciwe i przejrzyste 
mechanizmy powiadamiania, które 
upoważnią użytkowników do 
powiadamiania odpowiednich 
demokratycznie odpowiedzialnych 
organów publicznych o potencjalnie 
nielegalnych treściach. Podkreśla, że 
powinno się unikać niepotrzebnych 
obciążeń regulacyjnych oraz 
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ich usług; popiera zrównoważone 
podejście oparte na obowiązku 
dochowania należytej staranności oraz 
jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

niepotrzebnych i nieproporcjonalnych 
ograniczeń praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi;

Or. en

Poprawka 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach ich 
usług; popiera zrównoważone podejście 
oparte na obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
skutecznego przeciwdziałania pojawianiu 
się niezgodnych z prawem treści w ramach 
ich usług, jednocześnie pozostawiając 
platformom wybór konkretnych środków; 
popiera zrównoważone podejście oparte na 
obowiązku dochowania należytej 
staranności oraz jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

Or. en
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Poprawka 165
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 11

Projekt rezolucji Poprawka

11. podkreśla, że powinno to 
obejmować przepisy dotyczące 
mechanizmów zgłaszania i usuwania 
nielegalnych treści oraz wymogi 
zobowiązujące platformy do 
podejmowania aktywnych działań 
proporcjonalnych do skali ich zasięgu i 
możliwości operacyjnych w celu 
przeciwdziałania pojawianiu się 
niezgodnych z prawem treści w ramach 
ich usług; popiera zrównoważone 
podejście oparte na obowiązku 
dochowania należytej staranności oraz 
jasno określoną hierarchię 
odpowiedzialności w celu uniknięcia 
zbędnych obciążeń regulacyjnych dla 
platform oraz niepotrzebnych i 
nieproporcjonalnych ograniczeń praw 
podstawowych, w tym wolności 
wypowiedzi;

11. podkreśla, że nowe ramy prawne 
powinny obejmować zasady dotyczące 
mechanizmów powiadamiania i działania 
w celu przeciwdziałania pojawianiu się 
nielegalnych treści w internecie, przy 
jednoczesnym powstrzymywaniu się przed 
wprowadzaniem mechanizmów 
powiadamiania i usuwania treści; 
obowiązujące przepisy wyczerpująco i 
wyraźnie określają obowiązki dostawców 
usług cyfrowych, zamiast nakładać ogólny 
obowiązek dochowania należytej 
staranności, aby uniknąć niepotrzebnych 
obciążeń regulacyjnych dla platform oraz 
niepotrzebnych i nieproporcjonalnych 
ograniczeń praw podstawowych, w tym 
wolności wypowiedzi, dostępu do 
informacji i prawa do prywatności;

Or. en

Poprawka 166
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 11 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

11a. Uważa, że potrzebna jest większa 
jasność przepisów i dialog z 
zainteresowanymi stronami, aby zachęcić 
dostawców usług społeczeństwa 
informacyjnego do zaangażowania się w 
dodatkowe dobrowolne działania w celu 
zgodnej z prawem moderacji treści;
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Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były legalne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że chociaż 
procedury wzajemnego powiadamiania, 
mechanizmy reklamacyjne i pozasądowe 
rozstrzyganie sporów mogą być cennymi 
narzędziami w ochronie podstawowych 
praw użytkowników usług cyfrowych, nie 
mogą one uniemożliwiać dostępu do 
skutecznego sądowego dochodzenia 
roszczeń oraz środków odwoławczych;

Or. en

Poprawka 168
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
wymogu nadzoru i weryfikacji 
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przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

przeprowadzanych przez człowieka, w celu 
zapewnienia, by decyzje dotyczące 
usuwania lub blokowania były trafne, 
dobrze uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; podkreśla, że osoby, które 
systematycznie i wielokrotnie składają 
krzywdzące lub obraźliwe zawiadomienia, 
podlegają sankcjom; przypomina, że 
należy utrzymać możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

Or. en

Poprawka 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia sadowego, po 
ostatecznej decyzji platform podjętej w 
ramach systemu wewnętrznego składania 
reklamacji, w celu zaspokojenia prawa do 
skutecznego środka odwoławczego;

Or. pl

Poprawka 170
Moritz Körner
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Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w celu 
zapewnienia, by decyzje dotyczące 
wyłączania treści były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego, uważa, że wszelkie decyzje 
o wyłączeniu treści użytkowników muszą 
podlegać nadzorowi i weryfikacji przez 
człowieka;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12

Projekt rezolucji Poprawka

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania lub 
blokowania były trafne, dobrze 
uzasadnione i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić możliwość korzystania ze 
środków zaskarżenia w celu zaspokojenia 
prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

12. podkreśla potrzebę stosowania, 
obok procedur zgłaszania sprzeciwu, 
odpowiednich gwarancji i zasad 
sprawiedliwości proceduralnej, w tym 
nadzoru i weryfikacji przeprowadzanych 
przez człowieka, w celu zapewnienia, by 
decyzje dotyczące usuwania były trafne, 
dobrze uzasadnione, chroniące 
konsumentów i zgodne z prawami 
podstawowymi; przypomina, że należy 
zapewnić skuteczną możliwość 
korzystania ze środków zaskarżenia w celu 
zaspokojenia prawa do skutecznego środka 
odwoławczego;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 12 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

12a. podkreśla, że w celu ochrony 
wolności wypowiedzi i informacji 
zasadnicze znaczenie ma utrzymanie 
systemu ograniczonej odpowiedzialności 
w przypadku pośredników, którzy nie 
mają wiedzy o nielegalnej działalności lub 
informacji; podkreśla, że system prawny 
dotyczący odpowiedzialności dostawców 
usług cyfrowych nie powinien zależeć od 
niejasnych pojęć, takich jak „aktywna” 
lub „pasywna” rola dostawców;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów; 
wzywa do utworzenia Centrum UE ds. 
zapobiegania i zwalczania 
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wykorzystywania seksualnego dzieci, które 
zapewniłoby skuteczną i skoordynowaną 
reakcję na przypadki wykorzystywania 
seksualnego dzieci w internecie, zgodnie z 
wnioskiem w rezolucji Parlamentu 
Europejskiego w sprawie praw dziecka z 
okazji 30. rocznicy Konwencji o prawach 
dziecka ONZ dnia 26 listopada 2019 r.;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera zasadę kraju pochodzenia, 
w tym odstępstwo od umów 
konsumenckich, ale konieczne są 
wyjaśnienia dotyczące systemu 
odpowiedzialności, szczególnie w 
przypadku rynków internetowych; uważa, 
że ważne jest ulepszenie koordynacji 
wniosków o usunięcie między właściwymi 
organami krajowymi; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że skuteczny 
mechanizm nadzoru i egzekwowania 
prawa, w tym sankcje, powinien mieć 
zastosowanie do tych dostawców usług, 
którzy nie przestrzegają obowiązków w 
zakresie przejrzystości, nakazów sądowych 
i innych przepisów ustawy o usługach 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 175
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE
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Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera zachowanie obecnych ram 
ograniczonej odpowiedzialności za treść i 
zasadę kraju pochodzenia, lecz uważa, że 
niezbędna jest lepsza koordynacja działań 
właściwych organów krajowych w zakresie 
nakazów dotyczących usuwania; 
podkreśla, że takie nakazy powinny być 
wydawane przez organ sądowy państwa 
członkowskiego, w którym dostawca usług 
hostingowych ma siedzibę i podlegać 
prawnym gwarancjom w celu zapobiegania 
nadużyciom i zapewnienia pełnego 
poszanowania praw podstawowych; 
podkreśla, że powinno się stosować 
mechanizmy egzekwowania wobec 
dostawców usług, którzy nie wykonują 
zasadnych nakazów;

Or. en

Poprawka 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że wnioski o 
usunięcie treści wydane przez właściwe 
organy powinny być szczegółowe i jasno 
określać podstawę prawną do usunięcia; 
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podkreśla, że powinno się stosować 
sankcje wobec dostawców usług, którzy 
nie wykonują zasadnych nakazów;

Or. en

Poprawka 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych, praw i wolności 
obywatelskich; podkreśla, że powinno się 
stosować proporcjonalne sankcje wobec 
dostawców usług, którzy nie wykonują 
zasadnych nakazów mimo posiadani 
możliwości technicznych i operacyjnych;

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność dla wszystkich rodzajów 
pośredników i zasadę kraju pochodzenia 
oraz uważa, że niezbędna jest lepsza 
koordynacja działań właściwych organów 
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dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje tylko wobec dostawców 
usług, którzy nie wykonują zasadnych 
nakazów;

Or. en

Poprawka 179
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 13

Projekt rezolucji Poprawka

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zasadnych nakazów;

13. popiera ograniczoną 
odpowiedzialność za treść i zasadę kraju 
pochodzenia, lecz uważa, że niezbędna jest 
lepsza koordynacja działań właściwych 
organów krajowych w zakresie nakazów 
dotyczących usuwania; zaznacza, że takie 
nakazy powinny podlegać gwarancjom 
prawnym, aby zapobiegać nadużyciom i 
zapewnić pełne poszanowanie praw 
podstawowych; podkreśla, że powinno się 
stosować sankcje wobec dostawców usług, 
którzy nie wykonują zgodnych z prawem 
nakazów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. zaznacza, że egzekwowanie prawa, 



PE653.762v02-00 100/144 AM\1208140PL.docx

PL

rozstrzyganie o zgodności działalności 
internetowej z prawem oraz nakazywanie 
dostawcom usług hostingowych jak 
najszybszego usunięcia lub zablokowania 
treści niezgodnych z prawem powinno 
pozostawać w gestii niezależnych organów 
sądowych; obowiązkowi usunięcia treści 
powinni podlegać jedynie dostawcy usług 
hostingowych posiadający faktyczną 
wiedzę o treściach niezgodnych z prawem 
i charakterze tej niezgodności

Or. en

Poprawka 181
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. Uważa, że działania 
ukierunkowane na użytkowników (tzw. 
targetowanie) jest obszarem 
wymagającym starannego nadzoru; 
zaznacza, że praktyka ta została 
uwzględniona w GDPR i należy 
ją odpowiednio egzekwować w całej UE 
przed rozważeniem nowych przepisów;

Or. pl

Poprawka 182
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13a. wnioskuje, aby dostawcy usług 
cyfrowych, którzy dowiedzą się o 
domniemanych nielegalnych treściach 
swoich użytkowników, niezwłocznie 
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powiadomili o tym właściwe organy 
publiczne;

Or. en

Poprawka 183
Bartosz Arłukowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. Wzywa wszystkie podmioty cyfrowe 
do przestrzegania zasad ujawniania 
informacji wymaganych na mocy GDPR, 
w tym dotyczących gromadzenia i 
rejestrowania wyborów użytkowników 
oraz przekazywania wyborów tych 
użytkowników partnerom 
technologicznym przed przetwarzaniem 
danych osobowych;

Or. pl

Poprawka 184
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13b. zwraca się do państw 
członkowskich i dostawców usług 
cyfrowych o wprowadzenie przejrzystych, 
skutecznych, uczciwych i sprawnych 
mechanizmów składania skarg i 
dochodzenia roszczeń, aby umożliwić 
użytkownikom zakwestionowanie 
wyłączenia ich treści;

Or. en
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Poprawka 185
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13c. zwraca się do państw 
członkowskich o poprawę dostępu i 
skuteczności ich systemów wymiaru 
sprawiedliwości i organów ścigania w 
związku z ustalaniem niezgodności z 
prawem treści internetowych oraz w 
związku z rozstrzyganiem sporów 
dotyczących wyłączania treści oraz o 
rozważenie w tym celu ustanowienia 
wyspecjalizowanych sądów oraz jednostki 
ścigania w ramach krajowych systemów 
sądowych i organów ścigania;

Or. en

Poprawka 186
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 13 d (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

13d. uważa, że ani dostawcy 
infrastruktury, dostawcy płatności i inne 
firmy oferujące usługi dostawcom usług 
cyfrowych, ani dostawcy usług cyfrowych 
pozostający w bezpośredniej relacji z 
użytkownikiem nie muszą ponosić 
odpowiedzialności za treści, które 
użytkownik z własnej inicjatywy przesyła 
lub pobiera. Uważa jednocześnie, że 
dostawcy usług cyfrowych, którzy mają 
bezpośredni związek z użytkownikiem, 
który przesłał nielegalne treści i którzy są 
w stanie wyłączyć fragmenty treści 
użytkownika, muszą zostać pociągnięci do 
odpowiedzialności za nieterminowe 
reagowanie na wystarczająco uzasadnione 
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polecenia wydane przez demokratycznie 
odpowiedzialne właściwe organy 
publiczne, aby wyłączyć nielegalne treści;

Or. en

Poprawka 187
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 
niektóre warunki świadczenia usług przez 
platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na 
korzystanie z kont nieosobistych, co 
stanowi zagrożenie zarówno dla 
ewentualnych dochodzeń, jak i dla 
bezpieczeństwa osobistego;

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; podkreśla, że 
sprawiedliwość i zgodność z normami 
praw podstawowych standardowych 
warunków umownych nałożonych przez 
pośredników na użytkowników swoich 
usług podlegają kontroli sądowej; uważa, 
że standardowe warunki umowne 
nadmiernie ograniczające podstawowe 
prawa użytkowników, takie jak prawo do 
prywatności i wolności wypowiedzi, nie są 
wiążące;

Or. en

Poprawka 188
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 
niektóre warunki świadczenia usług przez 

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i uczciwe 
oraz udostępniane użytkownikom w łatwy 
i przystępny sposób; ubolewa nad faktem, 
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platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

że niektóre warunki świadczenia usług 
przez platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

Or. en

Poprawka 189
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 
niektóre warunki świadczenia usług przez 
platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i uczciwe 
oraz udostępniane użytkownikom w łatwy 
i przystępny sposób; ubolewa nad faktem, 
że niektóre warunki świadczenia usług 
przez platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

Or. en

Poprawka 190
Kris Peeters

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste, uczciwe 
oraz udostępniane użytkownikom w łatwy 
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niektóre warunki świadczenia usług przez 
platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

i przystępny sposób; ubolewa nad faktem, 
że niektóre warunki świadczenia usług 
przez platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na korzystanie 
z kont nieosobistych, co stanowi 
zagrożenie zarówno dla ewentualnych 
dochodzeń, jak i dla bezpieczeństwa 
osobistego;

Or. en

Poprawka 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 
niektóre warunki świadczenia usług przez 
platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na 
korzystanie z kont nieosobistych, co 
stanowi zagrożenie zarówno dla 
ewentualnych dochodzeń, jak i dla 
bezpieczeństwa osobistego;

14. uważa, że w celu ochrony 
podstawowych praw i interesów 
konsumentów ustawa o usługach 
cyfrowych powinna wprowadzić przepisy 
mające na celu zapewnienie jasności, 
przejrzystości i uczciwości warunków 
świadczenia usług dostawców usług 
cyfrowych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 14

Projekt rezolucji Poprawka

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; ubolewa nad faktem, że 

14. uważa, że warunki świadczenia 
usług przez dostawców usług cyfrowych 
powinny być jasne, przejrzyste i 
sprawiedliwe; przypomina, że każde 
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niektóre warunki świadczenia usług przez 
platformy udostępniające treści nie 
pozwalają organom ścigania na 
korzystanie z kont nieosobistych, co 
stanowi zagrożenie zarówno dla 
ewentualnych dochodzeń, jak i dla 
bezpieczeństwa osobistego;

powiadomienie organu o usunięciu treści 
musi zawsze opierać się na prawie, a nie 
na warunkach świadczenia usług przez 
usługodawców;

Or. en

Poprawka 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 14 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

14a. podkreśla, że zgodnie z zasadą 
minimalizacji danych ustanowioną w 
ogólnym rozporządzeniu o ochronie 
danych ustawa o usługach cyfrowych 
wymaga od pośredników umożliwienia 
anonimowego korzystania z ich usług i 
dokonywania płatności za nie tam, gdzie 
jest to technicznie możliwe, ponieważ 
anonimowość skutecznie zapobiega 
nieuprawnionemu ujawnieniu, kradzieży 
tożsamości i innym formom nadużywania 
danych osobowych gromadzonych w 
internecie; tylko w przypadku gdy 
obowiązujące przepisy wymagają od 
przedsiębiorstw ujawnienia swojej 
tożsamości, dostawcy na dużych rynkach 
mogą być zobowiązani do zweryfikowania 
tożsamości, podczas gdy w innych 
przypadkach prawo do anonimowego 
korzystania z usług cyfrowych zostanie

Or. en

Poprawka 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
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Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. podkreśla, że jakiekolwiek próby 
regulacji lub moderacji treści reklamy 
politycznej powinny być zabronione

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. podkreśla potrzebę regulowania 
wyszukiwania, analizowania i 
udostępniania treści i ukierunkowanych 
reklam opartych na śledzeniu poprzez 
zapewnienie użytkownikom większego 
wyboru i kontroli; podkreśla, że 
użytkownicy powinni mieć możliwość 
całkowitego zrezygnowania z 
wyszukiwania, analizowania i 
udostępniania treści, zdecydować, czy 
zgadzają się na śledzenie i mieć więcej 
opcji dotyczących sposobu 
pozycjonowania treści, w tym 
wykraczające poza zwykłe nawyki 
korzystania z treści; jest głęboko 
przekonany, że konstrukcja i działanie 
takich systemów rekomendacji powinny 
podlegać pełnej przejrzystości, 
przedstawianej w sposób przyjazny dla 
użytkownika;
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Or. en

Poprawka 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderowania 
treści lub reguł reklamy politycznej, w celu 
zapewnienia, że legalne treści nie zostaną 
usunięte;

Or. en

Poprawka 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
oraz reguł reklamy w celu zapewnienia, by 
usuwanie i blokowanie szkodliwych treści 
było ograniczone do absolutnie 
niezbędnego minimum; wzywa Komisję do 
rozważenia tego w konkretnym 
instrumencie towarzyszącym ustawie o 
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usługach cyfrowych;

Or. en

Poprawka 198
Nadine Morano

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 15

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. podkreśla, że wobec konieczności 
pogodzenia wolności wypowiedzi i 
usuwania treści blokowanie lub usuwanie 
treści powinno dotyczyć jedynie treści 
niezgodnych z prawem lub uznanych za 
niezgodne z prawem, z możliwością 
skutecznego odwołania się do sądu. W 
związku z tym treści zgodne z prawem nie 
powinny z powodu ich charakteru być 
usuwane lub blokowane.

Or. fr

Poprawka 199
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 

15. oczekuje, że ustawa o usługach 
cyfrowych będzie zawierać zasady 
dotyczące moderowania treści lub reguły 
reklamy politycznej w celu 
zagwarantowania, że usuwanie treści jest 
zgodne ze standardami praw człowieka i 
ograniczone do treści, które są nielegalne 
ponad wszelką wątpliwość lub zostały 
uznane za niezgodne z prawem przez 
sądownictwo;
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absolutnie niezbędnego minimum;

Or. en

Poprawka 200
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 15

Projekt rezolucji Poprawka

15. podkreśla, że aby zapewnić 
sprawiedliwy ekosystem cyfrowy, należy 
również zająć się niektórymi rodzajami 
zgodnych z prawem, lecz szkodliwych 
treści; oczekuje, że wytyczne będą 
obejmować zasady zwiększonej 
przejrzystości w zakresie moderacji treści 
lub reguł reklamy politycznej w celu 
zapewnienia, by usuwanie i blokowanie 
szkodliwych treści było ograniczone do 
absolutnie niezbędnego minimum;

15. podkreśla, należy również zająć się 
niektórymi rodzajami zgodnych z prawem, 
lecz potencjalnie szkodliwych treści; 
oczekuje, że wytyczne będą obejmować 
zasady zwiększonej przejrzystości w 
zakresie moderowania treści lub reguł 
reklamy politycznej, aby uniknąć 
usuwania i blokowania potencjalnie 
szkodliwych treści;

Or. en

Poprawka 201
Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 24 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24b. zwraca uwagę na potencjalny 
negatywny wpływ spersonalizowanych 
reklam, w szczególności reklam 
ukierunkowanych i behawioralnych, oraz 
ocen osób fizycznych, zwłaszcza 
nieletnich, poprzez ingerowanie w ich 
życie prywatne, stawianie pytań 
dotyczących gromadzenia się i 
wykorzystywania danych do personalizacji 
reklam, oferowania produktów lub usług 
lub ustalania cen; w związku z tym wzywa 
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Komisję do wprowadzenia stopniowego 
zakazu zindywidualizowanych reklam, 
poczynając od osób niepełnoletnich, oraz 
zakazu stosowania praktyk 
dyskryminacyjnych w celu świadczenia 
usług lub produktów;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – akapit 1 (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

utrzymuje, że te formy szkodliwych treści 
obejmują ukierunkowanie oparte na 
cechach ujawniających fizyczne lub 
psychiczne słabości, treści związane ze 
zdrowiem, takie jak dezinformacja o 
przyczynach lub środkach zaradczych 
COVID-19 oraz pojawiające się problemy, 
takie jak zorganizowane nadużywanie 
przez wiele platform, stosowanie sztucznej 
inteligencji tworzące fałszywe profile lub 
manipulowanie treściami online; 
zauważa, że należy zwrócić szczególną 
uwagę na szkodliwe treści w kontekście 
nieletnich korzystających z internetu, 
szczególnie w odniesieniu do ich 
narażenia na cybernękanie, molestowanie 
seksualne, pornografię, przemoc lub 
samookaleczanie;

Or. en

Poprawka 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 15 – tiret 1 (nowe)
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Projekt rezolucji Poprawka

— uważa, że zgodnie z ogólną zasadą 
ukierunkowana reklama może mieć 
pozytywny wpływ gospodarczy i społeczny, 
i wskazuje na fakt, że należy w pełni i 
odpowiednio RODO, aby zapewnić 
poszanowanie prywatności użytkowników;

Or. en

Poprawka 204
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. zwraca uwagę, że ustawa o 
usługach cyfrowych nie będzie 
wykorzystywać nieokreślonego prawnie 
pojęcia „szkodliwych treści”, ale będzie 
dotyczyć publikacji treści niezgodnych z 
prawem; zaznacza, że rozpowszechnianie 
fałszywych i rasistowskich informacji w 
mediach społecznościowych należy 
zatamować, zapewniając użytkownikom 
możliwość wpływu na to, jakie treści są im 
proponowane; zaznacza, że dobór treści 
na podstawie śledzenia aktywności 
użytkowników powinien wymagać ich 
zgody; proponuje, aby użytkownicy sieci 
społecznościowych mieli prawo do 
przeglądania osi czasu w porządku 
chronologicznym; sugeruje, że platformy 
o pozycji dominującej powinny zapewniać 
użytkownikom korzystającym z interfejsu 
możliwość doboru treści za pomocą 
wybranego przez nich oprogramowania 
lub usług;

Or. en
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Poprawka 205
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. podkreśla, w jaki sposób 
personalizacja środowisk informacyjnych, 
która umożliwia profilowanie oparte na 
danych, niesie za sobą nowe możliwości 
manipulowania jednostkami w subtelny, 
ale bardzo skuteczny sposób; podkreśla, że 
wdrożenie profilowania na dużą skalę w 
celu ukierunkowania politycznego, aby 
manipulować zachowaniami wyborczymi 
może poważnie podważyć fundamenty 
demokracji; dlatego oczekuje, że Komisja 
przedstawi wytyczne dotyczące stosowania 
takich perswazyjnych technologii 
cyfrowych w kampaniach wyborczych i 
polityce reklamowej;

Or. en

Poprawka 206
Dragoş Tudorache

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. uważa, że wprowadzająca w błąd 
lub niejasna reklama polityczna stanowi 
szczególną klasę zagrożeń internetowych, 
ponieważ wpływa na podstawowe 
mechanizmy umożliwiające 
funkcjonowanie naszego 
demokratycznego społeczeństwa, 
szczególnie gdy treści takie są 
sponsorowane przez strony trzecie i 
podmioty zagraniczne; w związku z tym 
wzywa do ustanowienia rygorystycznych 
wymogów dotyczących przejrzystości w 
zakresie wyświetlania płatnych reklam 
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politycznych;

Or. en

Poprawka 207
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 15 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15a. wzywa dostawców usług cyfrowych 
do podjęcia niezbędnych środków w celu 
identyfikacji i oznaczania treści 
przesyłanych przez boty społeczne.

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. jest zaniepokojony platformami i 
usługami, które celowo zatrzymują 
użytkowników na tej konkretnej 
platformie, wzmacniając w ten sposób 
swoją dominującą siłę rynkową i zdolność 
do jeszcze dokładniejszego profilowania 
użytkowników, tworząc ich niezwykle 
inwazyjne i ujawniające profile; w 
związku z tym wzywa Komisję do 
zagwarantowania interoperacyjności 
usług cyfrowych; w związku z tym uważa 
interfejsy programowania aplikacji (API), 
które pozwalają użytkownikowi łączyć się 
między platformami i importować reguły 
moderacji treści na treści przeglądanej na 
platformie, za przydatne narzędzia 
zapewniające użytkownikom prawdziwą 
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interoperacyjność, a tym samym 
zwiększające ich możliwości wybierania 
spośród różnych rodzajów systemów 
rekomendacji i usług;

Or. en

Poprawka 209
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 15 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

15b. zwraca uwagę na potencjalnie 
negatywny wpływ reklamy 
ukierunkowanej, wyszukiwania, 
analizowania i udostępniania treści 
ukierunkowanej i oceny jednostek, 
zwłaszcza na osoby małoletnie i inne 
słabsze grupy, z uwagi na ingerowanie w 
prywatne życie jednostek, co nasuwa 
pytania dotyczące gromadzenia i 
wykorzystywania danych używanych do 
celów wspomnianej reklamy, oferowania 
produktów lub usług lub ustalania cen; 
potwierdza, że dyrektywa o prywatności i 
łączności elektronicznej uzależnia 
ukierunkowane wyszukiwanie, 
analizowanie i udostępnianie treści od 
decyzji o wyrażeniu zgody i jest w inny 
sposób zabroniona;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 15 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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15c. zauważa, że zasady monetyzacji 
treści wpływają na to, jaki rodzaj treści 
widzą użytkownicy, a zatem także na jaki 
rodzaj treści będzie przesyłany przez 
użytkowników; w związku z tym wzywa do 
tego, aby platformy hostingowe treści 
internetowych miały przejrzyste, 
niedyskryminacyjne zasady demonetyzacji 
treści w celu zagwarantowania pełnego 
prawa do wolności wypowiedzi w 
internecie;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych;

16. podkreśla klin między prędkością i 
wydajnością maszyn w stosunku do 
zdolności ludzi do monitorowania tych 
maszyn; w związku z tym uważa, że 
odpowiedzialność zawsze spoczywa na 
osobach nadzorujących - i wzywa do 
opracowania polityki opartej na dowodach, 
wymagającej rzetelnych danych na temat 
rozpowszechnienia i usuwania 
nielegalnych treści w internecie, aby 
zapewnić przejrzysty system, któremu 
wszyscy mogą ufać;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 16
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Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych;

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
rozpowszechnienia i usuwania 
nielegalnych treści w internecie, a także 
występowania i zapobiegania nielegalnej 
działalności w internecie, szczególnie 
wobec dzieci i innych podatnych grup;

Or. en

Poprawka 213
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
częstości występowania i usuwania 
niezgodnych z prawem treści 
internetowych;

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
rozpowszechnienia i usuwania 
nielegalnych treści w internecie, a także 
algorytmów wyszukiwania, analizowania i 
udostępniania treści na platformach 
internetowych;

Or. en

Poprawka 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 16

Projekt rezolucji Poprawka

16. uważa, że kształtowanie polityki 
opartej na odpowiedzialności i dowodach 
wymaga rzetelnych danych na temat 
częstości występowania i usuwania 

16. uważa, że odpowiedzialność, 
zarówno w sektorze prywatnym, jak i 
publicznym, a także tworzenie polityki 
opartej na dowodach wymaga rzetelnych 
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niezgodnych z prawem treści 
internetowych;

danych na temat rozpowszechnienia i 
usuwania nielegalnych treści online;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych, a 
dokładniej zgłaszania ich procedur 
moderowania treści, w tym 
znormalizowanych danych o ilości 
usuniętych treści i podstawowych 
przyczynach, rodzaju i uzasadnieniu 
otrzymanych wniosków o usunięcie, liczby 
wniosków, których wykonania 
odmówiono, oraz przyczyny;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego, pełnego i spójnego składania 
sprawozdań publicznych, proporcjonalnego 
do skali ich zasięgu i możliwości 
operacyjnych, w tym między innymi 
informacji o przyjętych środkach 
przeciwko nielegalnej działalności online, 
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liczby usuniętych nielegalnych 
materiałów, liczby i wyników skarg 
wewnętrznych i sądowych;

Or. en

Poprawka 217
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego, corocznego składania 
sprawozdań publicznych, proporcjonalnego 
do skali ich zasięgu i możliwości 
operacyjnych; sprawozdania takie, 
obejmujące działania podjęte w roku 
poprzedzającym rok składania, powinny 
być składane do końca pierwszego 
kwartału tego roku

Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych; 
wykorzystywanie seksualne dzieci należy 
zgłaszać do Centrum UE ds. zapobiegania 
i zwalczania wykorzystywania 
seksualnego dzieci;
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Or. en

Poprawka 219
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali ich 
zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego, pełnego i spójnego składania 
sprawozdań publicznych, proporcjonalnego 
do skali ich zasięgu i możliwości 
operacyjnych;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 17

Projekt rezolucji Poprawka

17. wzywa w związku z tym do 
nałożenia na platformy obowiązku 
regularnego składania sprawozdań 
publicznych, proporcjonalnego do skali 
ich zasięgu i możliwości operacyjnych;

17. wzywa duże komercyjne platformy 
internetowe do publicznego udostępniania 
swoich procedur i decyzji o usuwaniu 
treści;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka
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18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe;

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe, w tym dotyczących 
znormalizowanych danych na temat liczby 
wniosków o usunięcie i ich podstaw 
prawnych, liczby wniosków o usunięcie, 
które podlegały środkom 
administracyjnym lub sądowym, wyników 
tych postępowań, oraz o całkowitej liczbie 
decyzji nakładających kary, w tym opis 
rodzaju nałożonej kary;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe;

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe, w tym między innymi 
dotyczących informacji o liczbie nakazów 
usunięcia, liczbie zidentyfikowanych 
nielegalnych treści lub działań, które 
doprowadziły do dochodzenia i ścigania, 
oraz liczby przypadków treści lub działań 
błędnie zidentyfikowanych jako 
nielegalne;

Or. en

Poprawka 223
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 18
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Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe;

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe, w tym między innymi 
dotyczących informacji o liczbie nakazów 
usunięcia, liczbie zidentyfikowanych 
nielegalnych treści lub działań, które 
doprowadziły do dochodzenia i ścigania, 
oraz liczby przypadków treści lub działań 
błędnie zidentyfikowanych jako 
nielegalne;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe;

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe dotyczących ich wniosków o 
usunięcie nielegalnych treści z platform 
cyfrowych;

Or. en

Poprawka 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 18

Projekt rezolucji Poprawka

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego składania 
sprawozdań publicznych przez organy 
krajowe;

18. wzywa ponadto do ustanowienia 
obowiązku regularnego, corocznego 
składania sprawozdań publicznych przez 
organy krajowe;
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Poprawka 226
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża zaniepokojenie 
rozdrobnieniem publicznego nadzoru nad 
platformami i ich kontroli oraz częstym 
brakiem zasobów finansowych i ludzkich 
niezbędnych do właściwego wykonywania 
zadań przez organy nadzoru; wzywa do 
pogłębienia współpracy w zakresie 
nadzoru regulacyjnego nad usługami 
cyfrowymi;

19. wyraża zaniepokojenie 
udokumentowanym brakiem zasobów 
finansowych i ludzkich niezbędnych do 
właściwego wykonywania zadań przez 
organy nadzoru i kontroli;

Or. en

Poprawka 227
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 19

Projekt rezolucji Poprawka

19. wyraża zaniepokojenie 
rozdrobnieniem publicznego nadzoru nad 
platformami i ich kontroli oraz częstym 
brakiem zasobów finansowych i ludzkich 
niezbędnych do właściwego wykonywania 
zadań przez organy nadzoru; wzywa do 
pogłębienia współpracy w zakresie 
nadzoru regulacyjnego nad usługami 
cyfrowymi;

19. wyraża zaniepokojenie 
rozdrobnieniem publicznego nadzoru nad 
platformami internetowymi oraz innymi 
dostawcami usług cyfrowych i ich kontroli 
oraz częstym brakiem zasobów 
finansowych i ludzkich niezbędnych do 
właściwego wykonywania zadań przez 
organy nadzoru; wzywa do pogłębienia 
współpracy w zakresie nadzoru 
regulacyjnego nad usługami cyfrowymi;

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

Projekt rezolucji
Ustęp 19 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

19 a. uważa, że w celu zagwarantowania 
właściwego egzekwowania ustawy o 
usługach cyfrowych nadzór nad 
przestrzeganiem tej ustawy powinien 
zostać powierzony niezależnemu 
organowi, a wszelkie decyzje dotyczące 
treści powinny zawsze pozostawać do 
rozstrzygnięcia przez sądownictwo; 
podkreśla w związku z tym, że sankcje za 
nieprzestrzeganie ustawy o usługach 
cyfrowych powinny opierać się na ocenie 
jasno określonego zestawu czynników, 
takich jak proporcjonalność, środki 
techniczne i organizacyjne oraz 
zaniedbania, a wynikające z nich sankcje 
powinny opierać się na wartości 
procentowej rocznego globalnego obrotu 
firmy;

Or. en

Poprawka 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

skreśla się
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Or. pl

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

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

skreśla się

Or. en

Poprawka 231
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

20. wzywa Komisję do ustanowienia, 
podobnie jak w przypadku europejskiego 
systemu nadzoru finansowego (ESFS), 
europejskiego systemu nadzoru nad 
usługami cyfrowymi oraz do powierzenia 
istniejącym agencjom UE i właściwym 
krajowym organom nadzorczym kontroli 
nad wewnętrznymi politykami i 
algorytmami dostawców usług cyfrowych 
z należytym uwzględnieniem prawa Unii i, 
w każdych okolicznościach, 
podstawowych praw użytkowników usług, 
uwzględniając fundamentalne znaczenie 
niedyskryminacji oraz wolności 
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wypowiedzi i informacji w otwartym i 
demokratycznym społeczeństwie oraz bez 
publikowania szczególnie chronionych 
danych handlowych. Wnioskuje, aby taki 
europejski system nadzoru usług 
cyfrowych zapewniał odpowiednie 
wdrożenie i egzekwowanie przepisów 
mających zastosowanie do dostawców 
usług cyfrowych we wszystkich państwach 
członkowskich w celu zapewnienia 
ochrony użytkownikom usług i ułatwienia 
funkcjonowania europejskiego 
jednolitego rynku cyfrowego;

Or. en

Poprawka 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 20

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

20. wzywa Komisję do skutecznego 
nadzoru nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami, zwłaszcza w odniesieniu do 
stosowania gwarancji proceduralnych i 
przejrzystości;

Or. fr

Poprawka 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; podkreśla, że powinien on 
gwarantować zharmonizowane wdrożenie 
tych przepisów w całej Unii oraz 
egzekwować gwarancje proceduralne i 
przejrzystość; uważa, że organ ten 
powinien zapewniać rzetelne wskazówki 
dotyczące kontekstów, w których treści 
zgodne z prawem należy uznać za 
szkodliwe;

Or. en

Poprawka 234
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka

20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

20. popiera sprawowanie efektywnego 
nadzoru nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące sposobu 
rozwiązywania problemu nielegalnych 
treści;

Or. en

Poprawka 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 20

Projekt rezolucji Poprawka
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20. popiera utworzenie niezależnego 
organu UE, który sprawowałby skuteczny 
nadzór nad zgodnością z obowiązującymi 
przepisami; uważa, że organ ten powinien 
egzekwować stosowanie gwarancji 
proceduralnych i zapewnianie 
przejrzystości oraz udostępniać szybkie i 
rzetelne wskazówki dotyczące kontekstów, 
w których treści zgodne z prawem należy 
uznać za szkodliwe;

20. popiera utworzenie mechanizmu 
egzekwowania prawa koordynowanego na 
szczeblu UE, z jasnym podziałem 
obowiązków i niezbędnymi narzędziami 
egzekwowania w celu sprawowania 
skutecznego nadzoru nad przestrzeganiem 
obowiązujących przepisów; uważa, że taki 
mechanizm powinien egzekwować 
gwarancje proceduralne i przejrzystość;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 
UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

skreśla się

Or. en

Poprawka 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane organom UE, którym należy 
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UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

powierzyć przygotowywanie rocznych 
sprawozdań zawierających 
ustrukturyzowaną analizę dotyczącą 
usuwania i blokowania treści niezgodnych 
z prawem na szczeblu UE; raporty te 
powinny być corocznie publikowane na 
ogólnodostępnych serwisach instytucji 
UE.

Or. pl

Poprawka 238
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 
UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

21. Uważa, że sprawozdania w sprawie 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy powinny być publicznie 
dostępne, w tym sporządzanie rocznych 
sprawozdań, które zawierają 
uporządkowaną analizę usuwania treści na 
szczeblu UE; uważa, że należy również 
zgłaszać przypadki, które nie doprowadziły 
do usunięcia lub uniemożliwienia dostępu 
do danej treści;

Or. en

Poprawka 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu 
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UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

mechanizmowi UE, któremu należy 
powierzyć przygotowywanie rocznych 
sprawozdań zawierających 
ustrukturyzowaną analizę dotyczącą 
usuwania i blokowania treści niezgodnych 
z prawem na szczeblu UE;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 21

Projekt rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 
UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 
UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 
zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą wykrywania, usuwania i 
blokowania treści niezgodnych z prawem 
na szczeblu UE;

Or. en

Poprawka 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 21

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane wspomnianemu organowi 
UE, któremu należy powierzyć 
przygotowywanie rocznych sprawozdań 

21. uważa, że sprawozdania z 
przejrzystości sporządzane przez platformy 
i właściwe organy krajowe powinny być 
udostępniane Komisji, której należy 
powierzyć przygotowywanie rocznych 
sprawozdań zawierających 
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zawierających ustrukturyzowaną analizę 
dotyczącą usuwania i blokowania treści 
niezgodnych z prawem na szczeblu UE;

ustrukturyzowaną analizę dotyczącą 
usuwania i blokowania treści niezgodnych 
z prawem na szczeblu UE;

Or. fr

Poprawka 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 22

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, 
lecz powinien analizować, po otrzymaniu 
skargi lub z własnej inicjatywy, czy i w 
jaki sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien 
lub nakazywania innych działań 
naprawczych, w przypadku gdy platformy 
nie zapewniają w odpowiednim czasie 
wystarczających informacji o stosowanych 
przez nie procedurach lub algorytmach;

skreśla się

Or. fr

Poprawka 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, 
lecz powinien analizować, po otrzymaniu 
skargi lub z własnej inicjatywy, czy i w 
jaki sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 

skreśla się
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treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien 
lub nakazywania innych działań 
naprawczych, w przypadku gdy platformy 
nie zapewniają w odpowiednim czasie 
wystarczających informacji o stosowanych 
przez nie procedurach lub algorytmach;

Or. en

Poprawka 244
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, 
lecz powinien analizować, po otrzymaniu 
skargi lub z własnej inicjatywy, czy i w 
jaki sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

22. apeluje, aby ten właściwy organ 
miał prawo do nakładania 
proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

Or. en

Poprawka 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka



AM\1208140PL.docx 133/144 PE653.762v02-00

PL

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, lecz 
powinien analizować, po otrzymaniu skargi 
lub z własnej inicjatywy, czy i w jaki 
sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, lecz 
powinien analizować, po otrzymaniu skargi 
lub z własnej inicjatywy, czy i w jaki 
sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem, na przykład 
mechanizmy rekomendacji i funkcje 
optymalizacji, takie jak autouzupełnianie i 
trendy; apeluje, aby ten organ regulacyjny 
miał prawo do nakładania 
proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

Or. en

Poprawka 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, lecz 
powinien analizować, po otrzymaniu 
skargi lub z własnej inicjatywy, czy i w 
jaki sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien 
lub nakazywania innych działań 
naprawczych, w przypadku gdy platformy 
nie zapewniają w odpowiednim czasie 
wystarczających informacji o stosowanych 
przez nie procedurach lub algorytmach;

22. podkreśla, że instytucje UE nie 
powinny pełnić roli moderatora treści, lecz 
powinny analizować, po otrzymaniu skargi 
lub z własnej inicjatywy, czy i w jaki 
sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
instytucje UE miały prawo wskazywania 
działań naprawczych, w przypadku gdy 
platformy nie zapewniają w odpowiednim 
czasie wystarczających informacji o 
stosowanych przez nie procedurach lub 
algorytmach;

Or. pl



PE653.762v02-00 134/144 AM\1208140PL.docx

PL

Poprawka 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Projekt rezolucji
Ustęp 22

Projekt rezolucji Poprawka

22. podkreśla, że ten organ UE nie 
powinien pełnić roli moderatora treści, lecz 
powinien analizować, po otrzymaniu skargi 
lub z własnej inicjatywy, czy i w jaki 
sposób dostawcy usług cyfrowych 
przyczyniają się do rozpowszechniania 
treści niezgodnych z prawem; apeluje, aby 
ten organ regulacyjny miał prawo do 
nakładania proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

22. podkreśla, że ten mechanizm 
egzekwowania prawa UE nie powinien 
pełnić roli moderatora treści, lecz powinien 
analizować, po otrzymaniu skargi lub z 
własnej inicjatywy, czy i w jaki sposób 
dostawcy usług cyfrowych przyczyniają się 
do rozpowszechniania treści niezgodnych z 
prawem; apeluje, aby ten organ 
regulacyjny miał prawo do nakładania 
proporcjonalnych grzywien lub 
nakazywania innych działań naprawczych, 
w przypadku gdy platformy nie zapewniają 
w odpowiednim czasie wystarczających 
informacji o stosowanych przez nie 
procedurach lub algorytmach;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22a. jest zaniepokojony faktem, że 
częstsze stosowanie podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji i uczenia 
maszynowego do celów takich jak 
identyfikacja, przewidywanie zachowania 
lub ukierunkowana reklama prowadzi do 
zaostrzenia bezpośredniej i pośredniej 
dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, 
kolor skóry, pochodzenie etniczne lub 
społeczne, cechy genetyczne, język, religia 
lub przekonania, poglądy polityczne lub 
inne, przynależność do mniejszości 
narodowej, własność, urodzenie, 
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niepełnosprawność, wiek lub orientacja 
seksualna podczas korzystania z usług 
cyfrowych; podkreśla, że ustawa o 
usługach cyfrowych musi mieć na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu 
przejrzystości w odniesieniu do 
funkcjonowania usług online i 
środowiska cyfrowego wolnego od 
dyskryminacji;

Or. en

Poprawka 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

22a. uważa, że wobec rosnącego 
rozdrobnienia krajowych przepisów 
dotyczących zwalczania treści 
niezgodnych z prawem konieczne jest 
wzmocnienie mechanizmów współpracy 
między państwami członkowskimi, m.in. 
przy wsparciu ze strony Komisji i agencji 
Unii Europejskiej; podkreśla znaczenie 
takiego dialogu, zwłaszcza w sprawie 
występujących między państwami 
członkowskimi różnic w ocenie 
niezgodnego z prawem charakteru treści i 
potencjalnych skutków tych różnic;

Or. fr

Poprawka 250
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka
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22a. z zadowoleniem przyjmuje 
inicjatywę Komisji dotyczącą utworzenia 
Europejskiego Obserwatorium Mediów 
Cyfrowych w celu wspierania 
niezależnych usług kontroli faktów, 
zwiększenia wiedzy publicznej na temat 
dezinformacji w internecie i wsparcia 
władz publicznych odpowiedzialnych za 
monitorowanie mediów cyfrowych;

Or. en

Poprawka 251
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

22b. jest zaniepokojony faktem, że 
częstsze stosowanie podejmowania 
zautomatyzowanych decyzji i uczenia 
maszynowego do celów takich jak 
identyfikacja, przewidywanie zachowania 
lub ukierunkowana reklama może 
prowadzić do zaostrzenia bezpośredniej i 
pośredniej dyskryminacji ze względu na 
płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie 
etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, 
język, religia lub przekonania, poglądy 
polityczne lub inne, przynależność do 
mniejszości narodowej, własność, 
urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub 
orientacja seksualna podczas korzystania 
z usług cyfrowych; podkreśla, że ustawa o 
usługach cyfrowych musi mieć na celu 
zapewnienie wysokiego poziomu 
przejrzystości w odniesieniu do 
funkcjonowania usług online i 
środowiska cyfrowego wolnego od 
dyskryminacji;

Or. en
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Poprawka 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Wniosek dotyczący rezolucji
Ustęp 22 b (nowy)

Wniosek dotyczący rezolucji Poprawka

22b. uważa, że konieczne jest także 
zwiększenie odpowiedzialności platform 
wielostronnych za pośrednictwem 
szczególnego systemu odpowiedzialności, 
aby chronić konsumentów przed 
produktami niebezpiecznymi, zwłaszcza 
dzięki informacjom i przejrzystości, oraz 
gwarantować ich prawa;

Or. fr

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ważne jest, by 
zachęcać użytkowników do egzekwowania 
ich praw podstawowych w internecie, 
między innymi za pomocą łatwo 
dostępnych procedur składania skarg, 
środków zaskarżenia, działań 
edukacyjnych i podnoszenia świadomości 
na temat kwestii ochrony danych;

23. podkreśla znaczenie upoważnienia 
użytkowników do egzekwowania swoich 
podstawowych praw w internecie, w tym 
poprzez łatwo dostępne procedury 
reklamacyjne, mechanizmy zgłaszania 
nielegalnych treści i zachowań 
przestępczych dla osób fizycznych i firm, 
środki prawne, środki edukacyjne, w tym 
dzielenie się poradami na temat 
bezpieczeństwa dzieci w internecie, 
podnoszenie świadomości w kwestiach 
ochrony danych i bezpieczeństwa online 
oraz zapewnienie dostępu do darmowych 
dziecięcych telefonów zaufania i usług 
dostosowanych do ich wieku;

Or. en



PE653.762v02-00 138/144 AM\1208140PL.docx

PL

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ważne jest, by 
zachęcać użytkowników do egzekwowania 
ich praw podstawowych w internecie, 
między innymi za pomocą łatwo 
dostępnych procedur składania skarg, 
środków zaskarżenia, działań 
edukacyjnych i podnoszenia świadomości 
na temat kwestii ochrony danych;

23. podkreśla, że ważne jest, by 
zachęcać użytkowników do egzekwowania 
ich praw podstawowych w internecie, 
między innymi za pomocą obowiązków w 
zakresie przejrzystości usług 
internetowych oraz łatwo dostępnych, 
bezstronnych, skutecznych i bezpłatnych 
procedury składania skarg, środków 
prawnych, środków edukacyjnych i 
podnoszenia świadomości na temat kwestii 
związanych z ochroną danych;

Or. en

Poprawka 255
Patrick Breyer
w imieniu grupy Verts/ALE

Projekt rezolucji
Ustęp 23

Projekt rezolucji Poprawka

23. podkreśla, że ważne jest, by 
zachęcać użytkowników do egzekwowania 
ich praw podstawowych w internecie, 
między innymi za pomocą łatwo 
dostępnych procedur składania skarg, 
środków zaskarżenia, działań 
edukacyjnych i podnoszenia świadomości 
na temat kwestii ochrony danych;

23. podkreśla, że ważne jest, by 
zachęcać użytkowników do egzekwowania 
ich praw podstawowych w internecie, 
między innymi za pomocą łatwo 
dostępnych, bezstronnych, skutecznych i 
bezpłatnych procedur składania skarg, 
środków zaskarżenia, działań 
edukacyjnych i podnoszenia świadomości 
na temat kwestii ochrony danych;

Or. en

Poprawka 256
Magdalena Adamowicz
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Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla, że aby w pełni móc 
korzystać z podstawowych praw, takich 
jak wolność wypowiedzi i dostęp do 
informacji, kluczowe znaczenie mają 
rozwinięte umiejętności korzystania z 
mediów; przypomina podstawową rolę 
umiejętności korzystania z mediów jako 
jednego z podstawowych rozwiązań 
rosnących problemów związanych z 
dezinformacją i mową nienawiści oraz 
wzywa Komisję i państwa członkowskie do 
poprawy umiejętności korzystania z 
mediów poprzez wspieranie inicjatyw 
edukacyjnych skierowanych zarówno do 
studentów, jak i do zawodowych 
nauczycieli, a także poprzez 
ukierunkowane kampanie 
uświadamiające w społeczeństwie 
obywatelskim;

Or. en

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

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. podkreśla konieczność 
uzgodnionych standardów podstawowego 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, aby 
obywatele mogli w pełni korzystać z usług 
cyfrowych; zauważa w związku z tym 
pilną potrzebę podjęcia przez państwa 
członkowskie skoordynowanych działań w 
celu zapewnienia podstawowej higieny 
cybernetycznej i zapobiegania 
niebezpieczeństwom w cyberprzestrzeni, 
których można uniknąć, w tym za pomocą 
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środków ustawodawczych;

Or. en

Poprawka 258
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. w związku z upoważnieniem 
użytkowników w zakresie ich 
podstawowych praw w internecie wzywa 
Komisję do zapewnienia użytkownikom 
dostępu do różnorodnych i wysokiej 
jakości treści online w kierunku 
świadomego obywatelstwa; w związku z 
tym wzywa Komisję do zaproponowania 
gwarancji zapewniających łatwy dostęp do 
wysokiej jakości treści medialnych i na 
platformach stron trzecich;

Or. en

Poprawka 259
Tomas Tobé

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. ponadto wzywa Komisję do 
ustanowienia ram, w których platformy 
nie będą mogły sprawować drugiej 
warstwy kontroli nad treściami 
udostępnianymi w ramach 
odpowiedzialności dostawcy usług 
medialnych i podlegającymi szczególnym 
standardom i nadzorowi;

Or. en
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Poprawka 260
Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 23 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23a. wnioskuje, aby dostawcy usług 
cyfrowych w maksymalnym możliwym 
zakresie dawali swoim użytkownikom 
możliwość wyboru treści, które chcą 
oglądać oraz ich kolejności.

Or. en

Poprawka 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. podkreśla, że jedynym sposobem 
na osiągnięcie pełnego potencjału usług 
cyfrowych jest umożliwienie 
jednoznacznej identyfikacji użytkowników 
w sposób równoważny z usługami poza 
internetem; zauważa, że identyfikację w 
internecie można poprawić, egzekwując 
transgraniczną interoperacyjność 
identyfikacji elektronicznej w 
rozporządzeniu eIDAS w całej Unii 
Europejskiej; przypomina, że państwa 
członkowskie i instytucje europejskie 
muszą zagwarantować, że identyfikacja 
elektroniczna jest bezpieczna, umożliwia 
minimalizację danych i przestrzega 
wszystkich innych aspektów RODO;

Or. en
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Poprawka 262
Magdalena Adamowicz

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. w związku z upoważnieniem 
użytkowników w zakresie ich 
podstawowych praw w internecie wzywa 
Komisję do zapewnienia użytkownikom 
dostępu do różnorodnych i wysokiej 
jakości treści online w kierunku 
świadomego obywatelstwa; w związku z 
tym wzywa Komisję do zaproponowania 
gwarancji zapewniających łatwy dostęp do 
wysokiej jakości treści medialnych i na 
platformach stron trzecich;

Or. en

Poprawka 263
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. ponadto wzywa Komisję do 
ustanowienia nowych przepisów 
zakazujących praktyk platform 
zakłócających wolność i pluralizm 
mediów, w szczególności poprzez 
zakazanie platformom wykonywania 
drugiej warstwy kontroli nad treściami 
udostępnianymi na odpowiedzialność 
dostawcy usług medialnych i 
podlegającymi określonym standardom i 
nadzorowi;

Or. en

Poprawka 264
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Moritz Körner

Projekt rezolucji
Ustęp 23 b (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23b. wnioskuje, w oparciu o powyższe 
zasady, aby ustawa o usługach cyfrowych 
harmonizowała i zastępowała środki 
dotyczące odpowiedzialności określone w 
dyrektywie o prawie autorskim na 
jednolitym rynku cyfrowym, dyrektywie o 
audiowizualnych usługach medialnych i 
rozporządzeniu w sprawie zapobiegania 
rozpowszechnianiu w internecie treści o 
charakterze terrorystycznym.

Or. en

Poprawka 265
Malin Björk

Projekt rezolucji
Ustęp 23 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

23c. zdecydowanie podkreśla znaczenie 
pluralizmu mediów, mediów publicznych 
oraz mediów niezależnych i 
niekomercyjnych dla dostępu obywateli do 
wysokiej jakości informacji; jest głęboko 
przekonany, że dezinformację i „fałszywe 
wiadomości” można ograniczyć jedynie 
poprzez publiczny dostęp do wysokiej 
jakości informacji i edukacji’ podkreśla 
znaczenie mechanizmów wspierających 
media niezależne i media publiczne;

Or. en

Poprawka 266
Paul Tang
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Projekt rezolucji
Ustęp 24 a (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24a. zaleca Komisji utworzenie systemu 
weryfikacji dla użytkowników usług 
cyfrowych w celu zapewnienia ochrony 
danych osobowych i weryfikacji wieku, 
zwłaszcza w przypadku osób 
niepełnoletnich, który nie będzie 
wykorzystywany do śledzenia 
użytkowników w witrynach internetowych 
ani w celach komercyjnych;

Or. en

Poprawka 267
Paul Tang

Projekt rezolucji
Ustęp 24 c (nowy)

Projekt rezolucji Poprawka

24c. zauważa zbędne gromadzenie 
danych osobowych przez usługi cyfrowe w 
miejscu rejestracji usługi, takie jak data i 
miejsce urodzenia, numer telefonu 
komórkowego i adres pocztowy, często 
spowodowane korzystaniem z możliwości 
pojedynczego logowania; podkreśla, że 
RODO jasno opisuje zasadę minimalizacji 
danych, ograniczając w ten sposób 
gromadzenie danych tylko do absolutnie 
niezbędnego minimum do tego celu; w 
związku z tym zwraca się do Komisji o 
utworzenie jednolitego europejskiego 
systemu logowania oraz o wprowadzenie 
obowiązku oferowania zawsze opcji 
ręcznego logowania;

Or. en


