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

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 6, articolul 7, articolul 8, 
articolul 11, articolul 13, articolul 22 și 
articolul 24,

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 6, articolul 7, articolul 8, 
articolul 11, articolul 13, articolul 21, 
articolul 22, articolul 23, articolul 24, 
articolul 25 și articolul 26,

Or. en

Amendamentul 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Referirea 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 6, articolul 7, articolul 8, 
articolul 11, articolul 13, articolul 22 și 
articolul 24,

— având în vedere Carta drepturilor 
fundamentale a Uniunii Europene, în 
special articolul 6, articolul 7, articolul 8, 
articolul 11, articolul 13, articolul 21, 
articolul 22, articolul 24 și articolul 38,

Or. en

Amendamentul 3
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

— având în vedere Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
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protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor)2,

protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor, RGPD)2,

_________________ _________________
2 JO L 119 4.5.2016, p. 1. 2 JO L 119 4.5.2016, p. 1.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 6 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
2010/13/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 10 martie 2010 privind 
coordonarea anumitor dispoziții stabilite 
prin acte cu putere de lege sau acte 
administrative în cadrul statelor membre 
cu privire la furnizarea de servicii mass-
media audiovizuale (Directiva serviciilor 
mass-media audiovizuale)3a,
_________________
3a JO L 95, 15.4.2010, p. 1-24.

Or. en

Amendamentul 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Referirea 7 c (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva 
(UE)2018/1808 privind coordonarea 
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anumitor dispoziții stabilite prin acte cu 
putere de lege sau acte administrative în 
cadrul statelor membre cu privire la 
furnizarea de servicii mass-media 
audiovizuale („Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale”) având în vedere 
evoluția realităților pieței,

Or. en

Amendamentul 6
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva (UE) 
2018/1808 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 de 
modificare a Directivei 2010/13/UE 
privind coordonarea anumitor dispoziții 
stabilite prin acte cu putere de lege sau 
acte administrative în cadrul statelor 
membre cu privire la furnizarea de 
servicii mass-media audiovizuale 
(„Directiva serviciilor mass-media 
audiovizuale”)1a având în vedere evoluția 
realităților pieței,
_________________
1a JO L 303, 28.11.2018, p. 69-92.

Or. en

Amendamentul 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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— având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului4,

eliminat

_________________
4 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 8
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Directiva 
2011/93/UE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 13 decembrie 2011 
privind combaterea abuzului sexual 
asupra copiilor, a exploatării sexuale a 
copiilor și a pornografiei infantile și de 
înlocuire a Deciziei-cadru 2004/68/JAI a 
Consiliului4,

eliminat

_________________
4 JO L 335, 17.12.2011, p. 1.

Or. en

Amendamentul 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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- având în vedere Directiva (UE) 
2019/790 a Parlamentului European și a 
Consiliului din 17 aprilie 2019 privind 
dreptul de autor și drepturile conexe pe 
piața unică digitală și de modificare a 
Directivelor 96/9/CE și 2001/29/CE 
(„Directiva privind drepturile de 
autor”)1a,
_________________
1a JO L 130, 17.5.2019, p. 92.

Or. fr

Amendamentul 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Referirea 7 d (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Directiva (UE) 
2019/790 privind dreptul de autor și 
drepturile conexe pe piața unică digitală,

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Recomandarea 
Comisiei din 1 martie 2018 privind măsuri 
de combatere eficace a conținutului ilegal 
online [C(2018)1177 final],

Or. en
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Amendamentul 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere hotărârea Curții 
de Justiție din 24 noiembrie 2011 
pronunțată în cauza C-70/105a,
_________________
5a Hotărârea Curții de Justiție din 24 
noiembrie 2011, Scarlet Extended 
SA/Société belge des auteurs, 
compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Referirea 7 b (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Evaluarea 
Europol privind amenințarea pe care o 
reprezintă criminalitatea organizată 
online (IOCTA) din 18 septembrie 2018,

Or. en

Amendamentul 14
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere hotărârea Curții 
de Justiție din 3 octombrie 2019 

eliminat
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pronunțată în cauza C-18/185,
_________________
5 Hotărârea Curții de Justiție din 3 
octombrie 2019, Eva Glawischnig-
Piesczek/Facebook Ireland Limited, C-
18/18, ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Amendamentul 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Referirea 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere hotărârea Curții de 
Justiție din 3 octombrie 2019 pronunțate 
în cauza C-18/18,

— având în vedere jurisprudența 
relevantă a Curții de Justiție a Uniunii 
Europene,

_________________
5 Hotărârea Curții de Justiție din 3 
octombrie 2019, Eva Glawischnig-
Piesczek/Facebook Ireland Limited, C-
18/18, ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul -A (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-A. întrucât drepturile fundamentale, 
cum ar fi protecția vieții private și a 
datelor cu caracter personal, principiul 
nediscriminării, precum și libertatea de 
exprimare și de informare trebuie să fie 
integrate în centrul unei politici europene 
reușite și durabile în materie de servicii 



PE653.762v02-00 10/141 AM\1208140RO.docx

RO

digitale; întrucât aceste drepturi trebuie 
abordate atât în litera legii, cât și în 
spiritul punerii lor în aplicare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ab (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ab. întrucât încrederea utilizatorilor 
nu poate fi câștigată decât prin servicii 
digitale care le respectă drepturile 
fundamentale, asigurând astfel atât 
adoptarea serviciilor, cât și un avantaj 
competitiv și modele de afaceri stabile 
pentru întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât normele privind protecția 
datelor aplicabile tuturor furnizorilor care 
oferă servicii digitale pe teritoriul UE au 
fost actualizate și armonizate recent în 
întreaga UE prin Regulamentul general 
privind protecția datelor;

B. întrucât normele privind protecția 
datelor aplicabile tuturor furnizorilor care 
oferă servicii digitale pe teritoriul UE au 
fost actualizate și armonizate recent în 
întreaga UE prin Regulamentul general 
privind protecția datelor; întrucât legislația 
privind serviciile digitale ar trebui să se 
aplice fără a aduce atingere normelor 
prevăzute în Regulamentul general 
privind protecția datelor și în alte 
instrumente, cum ar fi Directiva privind 
drepturile de autor;
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Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât normele privind protecția 
datelor aplicabile tuturor furnizorilor care 
oferă servicii digitale pe teritoriul UE au 
fost actualizate și armonizate recent în 
întreaga UE prin Regulamentul general 
privind protecția datelor;

B. întrucât normele privind protecția 
datelor aplicabile tuturor furnizorilor care 
oferă servicii digitale pe teritoriul UE au 
fost actualizate și armonizate recent în 
întreaga UE prin Regulamentul general 
privind protecția datelor, aplicarea 
acestuia trebuie consolidată;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât normele în materie de 
respectare a vieții private în sectorul 
comunicațiilor electronice, astfel cum au 
fost stabilite în Directiva privind 
prelucrarea datelor personale și 
protejarea confidențialității în sectorul 
comunicațiilor publice, sunt în curs de 
revizuire;

Or. en

Amendamentul 21
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE
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Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât normele în materie de 
respectare a vieții private în comunicațiile 
electronice, care acoperă o parte din 
serviciile digitale în discuție, sunt 
prevăzute de Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice și urmează să fie armonizate 
în continuare în temeiul Regulamentului 
asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, cum ar fi 
imagini online care înfățișează abuzuri 
sexuale asupra copiilor, partajate prin 
intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial, 
într-un ritm fără precedent;

Or. en

Amendamentul 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul C
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

C. întrucât volumul serviciilor 
disponibile și al activităților utilizatorilor, 
inclusiv al serviciilor și activităților 
ilegale, partajate prin intermediul 
serviciilor de cloud sau al platformelor 
online, a crescut exponențial;

Or. en

Amendamentul 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul platformelor online, 
inclusiv prin intermediul serviciilor de 
cloud, a crescut exponențial;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

C. întrucât volumul tuturor tipurilor 
de conținuturi generate de utilizatori, 
inclusiv al conținutului ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

Or. en
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Amendamentul 26
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât volumul conținuturilor 
generate de utilizatori, inclusiv al 
conținutului dăunător și ilegal, partajate 
prin intermediul serviciilor de cloud sau al 
platformelor online, a crescut exponențial;

C. întrucât difuzarea conținuturilor 
legale și ilegale, partajate prin intermediul 
serviciilor de cloud sau al platformelor 
online, a fost facilitată de tehnologiile 
avansate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât utilizarea datelor cu 
caracter personal în scopul creării de 
profiluri individuale și reorientarea 
ulterioară a utilizării acestora, chiar și 
atunci când date aparent inofensive sunt 
colectate din urmele digitale ale 
persoanelor, poate fi valorificată într-un 
mod care generează analize ce permit 
deducerea unor informații personale 
foarte intime cu un nivel foarte ridicat de 
precizie, mai ales atunci când aceste date 
sunt combinate cu alte seturi de date;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cb (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cb. întrucât platformele de 
comunicare socială și alte platforme de 
distribuire de conținut utilizează tehnici 
de creare de profiluri pentru a-și 
direcționa și distribui conținutul, precum 
și publicitate; întrucât algoritmii 
automatizați decid cum să gestioneze, să 
acorde prioritate, să distribuie și să 
șteargă conținutul terților pe platformele 
online, inclusiv în timpul campaniilor 
politice și electorale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Cc (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cc. întrucât proliferarea dezinformării 
și chiar propaganda online au fost ajutate 
de platforme al căror model de afaceri se 
bazează pe obținerea de profit din 
colectarea și analiza datelor utilizatorilor; 
întrucât, în consecință, promovarea 
conținutului difuzabil și senzaționalist 
face parte din logica lor de afaceri și le 
determină să genereze o creștere a 
traficului și a numărului de „clicuri”, 
ceea ce, la rândul său, generează 
creșterea volumului de date pe baza 
cărora se creează profiluri și, astfel, mai 
mult profit;

Or. en

Amendamentul 30
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann
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Propunere de rezoluție
Considerentul Cd (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Cd. întrucât scandalurile în care au 
fost implicate Cambridge Analytica și 
Facebook au dezvăluit modul în care 
datele utilizatorilor au fost exploatate 
pentru a orienta cu maximă precizie 
publicitatea politică și, uneori, chiar și 
mesaje de dezinformare către anumiți 
alegători, dezvăluind, prin urmare, 
pericolul reprezentat de operațiunile 
opace de prelucrare a datelor de pe 
platformele online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Ce (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ce. întrucât utilizarea pe scară largă a 
algoritmilor pentru procesele de filtrare și 
de eliminare de conținuturi creează, de 
asemenea, preocupări privind statul de 
drept și ridică întrebări legate de 
legalitate, legitimitate și proporționalitate;

Or. en

Amendamentul 32
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât un număr mic de furnizori D. întrucât un număr mic de furnizori 
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de servicii, în mare parte din afara Europei, 
au o putere semnificativă pe piață și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre;

mari de servicii, în mare parte din afara 
Europei, au o capacitate din ce în ce mai 
mare de a influența opinia publică și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre; întrucât, mai precis, 
deciziile marilor platforme pot avea 
consecințe de amploare asupra exercitării 
libertății de exprimare și de informare, 
precum și asupra libertății și 
pluralismului mass-mediei;

Or. en

Amendamentul 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 
au o putere semnificativă pe piață și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre;

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 
au monopol asupra pieței și exercită o 
influență asupra drepturilor și libertăților 
persoanelor, societăților și democrațiilor 
noastre, ceea ce le oferă, astfel, o 
influență foarte mare asupra activității 
tuturor țărilor comunitare și a cetățenilor 
acestora;

Or. pl

Amendamentul 34
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 
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au o putere semnificativă pe piață și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre;

au o putere semnificativă pe piață și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre; întrucât furnizorii 
de servicii în cauză trebuie să respecte 
RGPD atunci când prestează servicii în 
Uniune;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 
au o putere semnificativă pe piață și 
exercită o influență asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor, societăților și 
democrațiilor noastre;

D. întrucât un număr mic de furnizori 
de servicii, în mare parte din afara Europei, 
au o putere semnificativă pe piață, exercită 
o influență asupra furnizorilor și 
controlează modul în care sunt prezentate 
informațiile, serviciile și produsele, având 
astfel un impact asupra drepturilor și 
libertăților persoanelor și asupra 
societăților noastre;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile dăunătoare 
și ilegale online în UE s-a axat, în 
principal, pe o cooperare voluntară până în 
prezent, însă tot mai multe state membre 
încep să adopte acte legislative naționale 
pentru a aborda problema conținutului 

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile dăunătoare 
și ilegale online în UE s-a axat, în 
principal, pe o cooperare voluntară până în 
prezent, însă tot mai multe state membre 
încep să adopte acte legislative naționale 
pentru a aborda problema conținutului 
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ilegal; ilegal, iar în legislația sectorială recentă 
de la nivelul UE au fost incluse dispoziții 
care vizează anumite tipuri de 
conținuturi;

Or. en

Amendamentul 37
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile dăunătoare 
și ilegale online în UE s-a axat, în 
principal, pe o cooperare voluntară până în 
prezent, însă tot mai multe state membre 
încep să adopte acte legislative naționale 
pentru a aborda problema conținutului 
ilegal;

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile ilegale 
online în UE s-a axat, în principal, pe o 
cooperare voluntară până în prezent, însă 
tot mai multe state membre încep să adopte 
acte legislative naționale pentru a aborda 
problema conținutului ilegal într-un mod 
nearmonizat;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile dăunătoare 
și ilegale online în UE s-a axat, în 
principal, pe o cooperare voluntară până în 
prezent, însă tot mai multe state membre 
încep să adopte acte legislative naționale 
pentru a aborda problema conținutului 
ilegal;

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate activitățile dăunătoare și 
ilegale online în UE s-a axat, în principal, 
pe o cooperare voluntară până în prezent, 
însă tot mai multe state membre încep să 
adopte acte legislative naționale pentru a 
aborda problema conținutului ilegal;

Or. en
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Amendamentul 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât abordarea politică urmată 
pentru a combate conținuturile dăunătoare 
și ilegale online în UE s-a axat, în 
principal, pe o cooperare voluntară până 
în prezent, însă tot mai multe state membre 
încep să adopte acte legislative naționale 
pentru a aborda problema conținutului 
ilegal;

E. întrucât abordarea urmată pentru a 
combate conținuturile ilegale online în UE 
se bazează pe retrageri de conținut 
autorizate prin hotărâre judecătorească, 
însă tot mai multe state membre încep să 
adopte alte acte legislative naționale pentru 
a aborda problema conținutului ilegal;

Or. en

Amendamentul 40
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ea (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât discursul online de 
incitare la ură și dezinformarea au 
devenit tot mai răspândite în ultimii ani, 
pe măsură ce persoane și actori 
perturbatori se folosesc de puterea 
platformelor online pentru a difuza 
informații pline de ură sau false; întrucât 
acest lucru dăunează interesului public 
colectiv, deoarece conținuturile 
dăunătoare subminează discursul public 
decent și onest și reprezintă amenințări la 
adresa siguranței publice, având în vedere 
că discursul online de incitare la ură 
poate provoca violență în lumea reală;

Or. en
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Amendamentul 41
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Considerentul Eb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât discursul online de 
incitare la ură și dezinformarea sunt 
utilizate din ce în ce mai mult ca 
instrumente pentru intensificarea 
polarizării sociale, care, la rândul său, 
este exploatată în scopuri politice; 
întrucât combaterea acestora nu este 
relevantă numai pentru domeniul 
drepturilor omului, ci reprezintă, de 
asemenea, un factor fundamental pentru 
apărarea statului de drept și a democrației 
în UE;

Or. en

Amendamentul 42
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și 
dezinformarea privind cauzele COVID-19 
și remediile împotriva acestei boli;

eliminat

Or. fr

Amendamentul 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul F
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și 
dezinformarea privind cauzele COVID-19 
și remediile împotriva acestei boli;

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației;

Or. pl

Amendamentul 44
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și dezinformarea 
privind cauzele COVID-19 și remediile 
împotriva acestei boli;

F. întrucât unele forme de conținut 
sunt legale, însă pot avea efecte negative 
asupra societății sau a democrației, cum ar 
fi publicitatea politică opacă și 
dezinformarea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și dezinformarea 
privind cauzele COVID-19 și remediile 
împotriva acestei boli;

F. întrucât anumite conținuturi 
dăunătoare pot fi în detrimentul societății 
sau al democrației, însă legale, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și dezinformarea 
privind cauzele COVID-19 și remediile 
împotriva acestei boli;
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Or. en

Amendamentul 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât unele forme de conținut 
dăunător pot fi legale, însă în detrimentul 
societății sau al democrației, cum ar fi 
publicitatea politică opacă și dezinformarea 
privind cauzele COVID-19 și remediile 
împotriva acestei boli;

F. întrucât unele forme de conținut pot 
fi legale, însă în detrimentul societății sau 
al democrației, cum ar fi publicitatea 
politică opacă și dezinformarea privind 
cauzele COVID-19 și remediile împotriva 
acestei boli;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
dăunător; întrucât o astfel de abordare nu 
garantează respectarea drepturilor 
fundamentale;

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o legitimitate sau transparență 
adecvată și informații pertinente 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
conținutul care este eliminat din cauza 
încălcările termenelor și condițiilor; 
întrucât o astfel de abordare nu garantează 
respectarea drepturilor fundamentale și 
creează un risc de interferență excesivă 
cu dreptul la libertatea de exprimare, 
precum și o situație problematică în care 
responsabilitățile de aplicare a legii sunt 
transferate unor părți private;

Or. en
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Amendamentul 48
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
dăunător; întrucât o astfel de abordare nu 
garantează respectarea drepturilor 
fundamentale;

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență, răspundere și 
supraveghere adecvate autorităților 
publice, societății civile și utilizatorilor cu 
privire la modul în care platformele 
abordează conținutul ilegal și gestionează 
conținutul în general; întrucât este posibil 
ca astfel de abordări să nu garanteze 
respectarea drepturilor fundamentale;

Or. en

Amendamentul 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
dăunător; întrucât o astfel de abordare nu 
garantează respectarea drepturilor 
fundamentale;

(Nu privește versiunea în limba engleză.)

Or. pl

Amendamentul 50
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Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
dăunător; întrucât o astfel de abordare nu 
garantează respectarea drepturilor 
fundamentale;

G. întrucât este posibil ca o abordare 
bazată numai pe autoreglementare în 
privința platformelor să nu ofere o 
transparență adecvată autorităților publice, 
societății civile și utilizatorilor cu privire la 
modul în care platformele abordează 
conținutul ilegal și dăunător; întrucât este 
posibil ca o astfel de abordare să nu 
garanteze respectarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 51
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează conținutul ilegal și 
dăunător; întrucât o astfel de abordare nu 
garantează respectarea drepturilor 
fundamentale;

G. întrucât o abordare bazată numai pe 
autoreglementare în privința platformelor 
nu oferă o transparență adecvată 
autorităților publice, societății civile și 
utilizatorilor cu privire la modul în care 
platformele abordează activitățile ilegale; 
întrucât o astfel de abordare nu garantează 
respectarea drepturilor fundamentale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul H
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât supravegherea 
reglementară și controlul platformelor nu 
beneficiază de o coordonare orizontală 
între diferitele organisme de supraveghere 
din întreaga UE;

H. întrucât supravegherea 
reglementară și controlul sunt specifice 
fiecărui sector în UE; întrucât o 
coordonare suplimentară și mai 
cuprinzătoare între diferitele organisme de 
supraveghere din întreaga UE ar fi 
benefică;

Or. en

Amendamentul 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât lipsa unor norme 
uniforme și transparente privind 
garanțiile procedurale în întreaga UE 
reprezintă un obstacol major pentru 
persoanele afectate de conținutul ilegal 
online și pentru furnizorii de conținut 
care doresc să își exercite drepturile;

eliminat

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât lipsa unor norme 
uniforme și transparente privind 
garanțiile procedurale în întreaga UE 
reprezintă un obstacol major pentru 
persoanele afectate de conținutul ilegal 
online și pentru furnizorii de conținut 

eliminat
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care doresc să își exercite drepturile;

Or. en

Amendamentul 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul I

Propunerea de rezoluție Amendamentul

I. întrucât lipsa unor norme uniforme 
și transparente privind garanțiile 
procedurale în întreaga UE reprezintă un 
obstacol major pentru persoanele afectate 
de conținutul ilegal online și pentru 
furnizorii de conținut care doresc să își 
exercite drepturile;

I. întrucât lipsa unor norme uniforme 
și transparente privind garanțiile 
procedurale în întreaga UE reprezintă un 
obstacol major pentru persoanele afectate 
de activitățile ilegale online și pentru 
furnizorii de conținut care doresc să își 
exercite drepturile, inclusiv pentru 
utilizatori;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online 
determină un deficit de responsabilitate;

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online 
determină un deficit de responsabilitate, 
atât însectorul privat, cât și în cel public; 
aceasta include utilizarea proceselor 
algoritmice și codurile-sursă de bază ale 
acestora și modul în care platformele 
abordează eliminarea eronată a 
conținuturilor;

Or. en
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Amendamentul 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online 
determină un deficit de responsabilitate;

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online și, 
totodată, lipsa unei transparențe adecvate 
din partea platformelor și a serviciilor de 
internet cu privire la algoritmii pe care îi 
utilizează determină un deficit de 
responsabilitate;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Considerentul J

Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online 
determină un deficit de responsabilitate;

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide și comparabile privind prevalența și 
eliminarea conținutului ilegal și dăunător 
online atât prin hotărâre judecătorească, 
cât și pe bază de autoreglementare 
determină un deficit de transparență și 
responsabilitate;

Or. en

Amendamentul 59
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul J
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal și dăunător online 
determină un deficit de responsabilitate;

J. întrucât lipsa unor date publice 
solide privind notificările și monitorizarea 
de către autoritățile competente și a unor 
date privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online determină un 
deficit de responsabilitate;

Or. en

Amendamentul 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul Ja (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ja. întrucât persoanele de culoare, 
persoanele aparținând sau care sunt 
percepute ca aparținând minorităților 
etnice sau lingvistice, solicitanții de azil, 
migranții, persoanele LGBTIQ și femeile 
se confruntă deseori cu niveluri ridicate 
ale discursului discriminatoriu de incitare 
la ură, cu intimidare, cu amenințări și 
blamare online și prezintă riscuri mari de 
a se confrunta cu aglomerări simultane 
de astfel de tratamente;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul Jb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Jb. întrucât algoritmii utilizați pentru 
luarea automată a deciziilor sau crearea 
automată de profiluri reproduc deseori 
tiparele discriminatorii existente în 
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societate, ducând astfel la un risc ridicat 
de discriminare exacerbată pentru 
persoanele deja afectate.

Or. en

Amendamentul 62
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea sexuală 
online a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea sexuală 
online a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

eliminat

Or. en
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Amendamentul 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor; întrucât, potrivit 
Europol, traficul online de materiale 
pornografice cu minori a crescut cu 
106 % în perioada de izolare în contextul 
crizei sanitare provocate de pandemia de 
COVID-191a;
_________________
1 a Catherine de Bolle, directoarea 
Europol, schimb de opinii în cadrul 
Comisiei LIBE a Parlamentului 
European, 18 mai 2020.

Or. fr

Amendamentul 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice, cum ar fi utilizarea sporită a 
criptării de la un capăt la altul și a 
internetului negru; întrucât volumul imens 
de conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
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identificare a victimelor; îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul K

Propunerea de rezoluție Amendamentul

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor se adaptează evoluțiilor 
tehnologice; întrucât volumul imens de 
conținuturi legate de abuzuri sexuale 
asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

K. întrucât exploatarea sexuală online 
a copiilor este una dintre formele de 
conținut ilegal care se adaptează 
evoluțiilor tehnologice; întrucât volumul 
imens de conținuturi legate de abuzuri 
sexuale asupra copiilor care circulă online 
îngreunează foarte mult detectarea, 
investigarea și mai ales eforturile de 
identificare a victimelor;

Or. en

Amendamentul 67
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă 
un conținut este echivalent unui 
conținutul declarat ilegal anterior și, prin 
urmare, pentru a stabili dacă trebuie 
eliminat printr-un ordin emis de un stat 
membru;

eliminat



AM\1208140RO.docx 33/141 PE653.762v02-00

RO

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă un 
conținut este echivalent unui conținutul 
declarat ilegal anterior și, prin urmare, 
pentru a stabili dacă trebuie eliminat 
printr-un ordin emis de un stat membru;

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă un 
conținut este echivalent unui conținut 
declarat ilegal anterior atât timp cât nu 
conduce la monitorizarea, în general, a 
informațiilor pe care le stochează sau la 
căutarea activă a unor fapte sau 
circumstanțe care indică o activitate 
ilegală, astfel cum este prevăzut la 
articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
2000/31; întrucât un astfel de conținut ar 
trebui eliminat printr-o hotărâre 
judecătorească emisă de un stat membru;

Or. en

Amendamentul 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă un 
conținut este echivalent unui conținutul 
declarat ilegal anterior și, prin urmare, 
pentru a stabili dacă trebuie eliminat 

L. întrucât instrumentele și 
tehnologiile de căutare automată care 
verifică dacă un conținut este echivalent 
unui conținut declarat ilegal anterior nu 
sunt fiabile și nu asigură o protecție 
adecvată pentru libertatea de exprimare și 
libertățile civile online; întrucât orice 
încercare de filtrare proactivă a 
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printr-un ordin emis de un stat membru; conținutului ar trebui să fie limitată și 
orice ștergere automată de conținut 
trebuie să fie efectuată întotdeauna sub 
supravegherea și acțiunea unei persoane;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Considerentul L

Propunerea de rezoluție Amendamentul

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă un 
conținut este echivalent unui conținutul 
declarat ilegal anterior și, prin urmare, 
pentru a stabili dacă trebuie eliminat printr-
un ordin emis de un stat membru;

L. întrucât, potrivit jurisprudenței 
Curții de Justiție a Uniunii Europene 
(CJUE), furnizorii de servicii de găzduire 
pot recurge la instrumente și tehnologii de 
căutare automată pentru a verifica dacă un 
conținut este echivalent unui conținutul 
declarat ilegal anterior și, prin urmare, 
pentru a stabili dacă trebuie eliminat printr-
un ordin emis de un stat membru, dar nu 
sunt obligați să utilizeze aceste 
instrumente automatizate;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât o identificare electronică 
fiabilă este elementară pentru a asigura 
accesul securizat la serviciile digitale și 
pentru a efectua tranzacții electronice 
într-un mod mai sigur; întrucât înprezent 
doar 15 state membre au notificat un 
sistem de identitate electronică pentru 
recunoașterea transfrontalieră în temeiul 
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Regulamentului (UE) 910/2014;

Or. en

Amendamentul 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Considerentul La (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

La. întrucât internetul și platformele 
online continuă să fie o locație-cheie 
pentru activitățile grupurilor teroriste și 
sunt utilizate ca instrument pentru 
răspândirea propagandei, pentru 
recrutare și pentru promovarea 
activităților acestora;

Or. pl

Amendamentul 73
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte 
pe deplin drepturile fundamentale, în 
special protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene;

Or. en
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Amendamentul 74
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 75
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 76
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1b. subliniază că, în conformitate cu 
principiul reducerii la minimum a datelor, 
prevăzut în Regulamentul general privind 
protecția datelor, actul legislativ privind 
serviciile digitale impune intermediarilor 
să permită utilizarea anonimă a serviciilor 
lor și plata pentru acestea, oricând acest 
lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, întrucât caracterul anonim 
previne în mod real divulgarea 
neautorizată, furtul de identitate și alte 
forme de utilizare abuzivă a datelor cu 
caracter personal colectate online; doar 
atunci când legislația existentă le impune 
întreprinderilor să își comunice 
identitatea, furnizorii de piețe majore ar 
putea fi obligați să le verifice identitatea, 
iar, în alte cazuri, dreptul de a utiliza 
serviciile digitale în mod anonim trebuie 
să fie respectat;

Or. en

Amendamentul 77
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1c. constată că, întrucât activitățile 
online ale persoanelor permit o analizare 
aprofundată a personalității lor și fac 
posibilă manipularea lor, colectarea 
generală și nediferențiată a datelor cu 
caracter personal referitoare la fiecare 
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utilizare a unui serviciu digital aduce 
atingere în mod disproporționat dreptului 
la viața privată și protejării datelor cu 
caracter personal; confirmă că utilizatorii 
au dreptul să nu fie supuși unei urmăriri 
generale atunci când folosesc servicii 
digitale; subliniază faptul că, în spiritul 
jurisprudenței privind metadatele din 
sectorul comunicațiilor, autoritățile 
publice primesc acces la datele de abonat 
și la metadatele unui utilizator doar 
pentru a-i investiga pe suspecții de 
infracțiuni grave, cu autorizație judiciară 
prealabilă;

Or. en

Amendamentul 78
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul -1 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1d. este preocupat de faptul că 
serviciile unice de autentificare pot fi 
folosite pentru a urmări utilizatorii pe 
platforme; prin urmare, se opune creării 
unui sistem unic de autentificare la nivel 
de Uniune; recomandă ca furnizorii care 
sprijină un serviciu unic de autentificare 
și care dețin o cotă de piață dominantă să 
aibă și obligația să sprijine cel puțin un 
sistem de identificare deschis și colectiv, 
bazat pe un cadru comun;

Or. en

Amendamentul 79
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul -1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

-1e. subliniază că, pentru a depăși 
efectul de dependență de rețelele 
centralizate și pentru a asigura 
concurența și posibilitățile de alegere ale 
consumatorilor, utilizatorii serviciilor de 
platforme de comunicare socială și de 
mesagerie dominante ar trebui să aibă 
dreptul de a interacționa între platforme 
prin intermediul unor interfețe deschise 
(interconectivitate); evidențiază faptul că 
acești utilizatori ar trebui să poată 
interacționa cu utilizatorii de servicii 
alternative și că utilizatorii de servicii 
alternative ar trebui să poată interacționa 
cu ei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că un conținut ilegal 
online ar trebui să fie abordat cu aceeași 
rigurozitate ca un conținut ilegal offline;

1. îndeamnă Comisia să adopte o 
abordare cuprinzătoare și personalizată în 
materie de reglementare, pentru a 
răspunde tuturor provocărilor create de 
diversitatea actorilor și a serviciilor oferite 
online; subliniază, în special, că noul 
cadru orizontal ar trebui să facă o 
distincție între activitățile comerciale de 
pe piețele online și alte activități ale 
intermediarilor care au un impact asupra 
libertății de exprimare și de informare; 
consideră că este esențial să se aplice 
abordări diferite în materie de 
reglementare conținutului ilegal și 
conținutului legal. subliniază că 
activitățile ilegale online ar trebui să fie 
abordate cu aceeași rigurozitate ca 
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activitățile ilegale offline și cu aceleași 
garanții pentru cetățeni;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că un conținut ilegal 
online ar trebui să fie abordat cu aceeași 
rigurozitate ca un conținut ilegal offline;

1. subliniază că un conținut ilegal 
online este identic cu un conținut ilegal 
offline; prin urmare, adoptă poziția 
conform căreia orice măsură de moderare 
a conținutului impusă prin lege și 
cuprinsă în actul legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să vizeze doar 
conținutul ilegal, astfel cum este definit în 
dreptul european sau național, iar textul 
legislativ nu ar trebui să includă termeni 
vagi și nedefiniți din punct de vedere 
juridic, precum „conținut dăunător”, 
întrucât vizarea unui astfel de conținut ar 
pune drepturile fundamentale și libertatea 
de exprimare în pericol grav și ar plasa 
furnizorii de servicii într-o poziție neclară 
din punct de vedere legal;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că un conținut ilegal 
online ar trebui să fie abordat cu aceeași 
rigurozitate ca un conținut ilegal offline;

1. subliniază că un conținut ilegal 
online și infracțiunile cibernetice, cum ar 
fi exploatarea sexuală online a copiilor, ar 
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trebui să fie abordate cu aceeași 
rigurozitate ca un conținut și 
comportament ilegal offline;

Or. en

Amendamentul 83
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. subliniază că un conținut ilegal 
online ar trebui să fie abordat cu aceeași 
rigurozitate ca un conținut ilegal offline;

1. subliniază că un conținut ilegal 
online ar trebui să fie abordat cu aceeași 
rigurozitate și pe baza acelorași principii 
legale ca un conținut ilegal offline;

Or. en

Amendamentul 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. arată că actul legislativ privind 
serviciile digitale nu trebuie să folosească 
noțiunea de „conținut dăunător”, care nu 
are definiție juridică, ci să abordeze 
problema publicării de conținut ilegal; 
subliniază că difuzarea de declarații false 
pe platformele de comunicare socială ar 
trebui să fie limitată acordându-le 
utilizatorilor controlul asupra 
conținutului propus; evidențiază că 
gestionarea conținutului pe baza 
urmăririi acțiunilor utilizatorilor ar trebui 
să necesite consimțământul utilizatorului; 
propune ca utilizatorii rețelelor de 
socializare să aibă dreptul de a-și vedea 
cronologia activităților; sugerează ca 
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platformele dominante să le ofere 
utilizatorilor o interfață de programare 
astfel încât conținutul să fie gestionat de 
programe informatice sau servicii la 
alegere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. Punctul -1 subliniază că 
modernizarea normelor actuale de comerț 
electronic poate afecta în mod inevitabil 
drepturile fundamentale, inclusiv 
protecția vieții private și a datelor cu 
caracter personal, libertatea de exprimare 
și de informare, egalitatea și 
nediscriminarea, libertatea de gândire, 
conștiință și religie, libertatea de întrunire 
și de asociere, libertatea artelor și 
științelor și dreptul la o cale de atac 
eficientă; prin urmare, îndeamnă Comisia 
să fie extrem de vigilentă în abordarea sa 
și să integreze și standardele 
internaționale privind drepturile omului 
în revizuirea sa;

Or. en

Amendamentul 86
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1a. este convins că doar autoritățile 
publice competente responsabile din 
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punct de vedere democratic sunt în 
măsură să decidă asupra legalității 
conținutului online.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1b. Punctul -1a (nou) constată că 
actualul ecosistem digital încurajează și 
comportamentul problematic, cum ar fi 
discursul de incitare la ură și 
dezinformarea; își exprimă îngrijorarea 
cu privire la faptul că promovarea 
conținutului controversat a devenit 
esențială pentru modelele de afaceri 
bazate pe publicitate direcționată, în care 
conținutul senzațional și polarizant 
maximizează timpul petrecut de utilizatori 
în aplicația respectivă, generând mai 
multe date pe baza cărora se creează 
profiluri, mai mult timp alocat publicității 
și, prin urmare, mai multe profituri; 
subliniază că acest tip de model de afaceri 
poate avea efecte foarte intruzive și 
negative, nu numai asupra persoanelor și 
drepturilor lor fundamentale, ci și asupra 
societăților în ansamblu;

Or. en

Amendamentul 88
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 1 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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1b. subliniază că furnizorii de servicii 
digitale trebuie să primească sarcina de a 
retrage de pe internet conținutul 
utilizatorilor lor doar pe baza unor ordine 
suficient justificate, emise de autorități 
publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic.

Or. en

Amendamentul 89
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice 
clare ale unei piețe unice digitale 
funcționale pentru UE și statele sale 
membre; insistă asupra importanței 
obligației de a asigura un ecosistem 
digital echitabil, în care să fie respectate 
drepturile fundamentale și protecția 
datelor; solicită un nivel minim de 
intervenție, bazat pe principiile necesității 
și proporționalității;

2. subliniază că dezvoltarea rapidă a 
serviciilor digitale necesită un cadru 
legislativ solid și orientat către viitor 
pentru a proteja datele cu caracter 
personal și viața privată; subliniază, prin 
urmare, în acest sens, că toate serviciile 
digitale trebuie să respecte pe deplin 
legislația Uniunii în materie de protecție a 
datelor, și anume Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului (RGPD)1a și Directiva 
2002/58/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului (Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice)1a, în prezent în curs de 
revizuire, libertatea de exprimare și 
principiul nediscriminării;
_________________
1a Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1). 
Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
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European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37). 1a Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind 
protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 
1). Directiva 2002/58/CE a Parlamentului 
European și a Consiliului din 12 iulie 
2002 privind prelucrarea datelor 
personale și protejarea confidențialității 
în sectorul comunicațiilor publice 
(Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice) (JO L 201, 
31.7.2002, p. 37).

Or. en

Amendamentul 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor; solicită un nivel minim 
de intervenție, bazat pe principiile 
necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile societale și 
economice clare ale unei piețe unice 
digitale funcționale pentru UE și statele 
sale membre; salută aceste avantaje, în 
special accesul îmbunătățit la informații 
și consolidarea libertății de exprimare; 
insistă asupra importanței obligației de a 
asigura un ecosistem digital echitabil, în 
care să fie respectate drepturile 
fundamentale și protecția datelor; solicită 
un nivel minim de intervenție, bazat pe 
principiile necesității și proporționalității;
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Or. en

Amendamentul 91
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor; solicită un nivel minim 
de intervenție, bazat pe principiile 
necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale – 
inclusiv libertatea de exprimare și de 
informare, precum și libertatea și 
pluralismul mass-mediei – și protecția 
datelor; solicită un nivel minim de 
intervenție, bazat pe principiile necesității 
și proporționalității;

Or. en

Amendamentul 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor; solicită un nivel minim 
de intervenție, bazat pe principiile 
necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor și în care să fie asigurată 
securitatea digitală a cetățenilor în mediul 
online; solicită un nivel de intervenție care 
să fie bazat pe principiile necesității și 
proporționalității;
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Or. fr

Amendamentul 93
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice 
clare ale unei piețe unice digitale 
funcționale pentru UE și statele sale 
membre; insistă asupra importanței 
obligației de a asigura un ecosistem digital 
echitabil, în care să fie respectate drepturile 
fundamentale și protecția datelor; solicită 
un nivel minim de intervenție, bazat pe 
principiile necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile unei piețe unice 
digitale funcționale pentru UE și statele 
sale membre; insistă asupra importanței 
obligației de a asigura un ecosistem digital 
echitabil, în care să fie respectate drepturile 
fundamentale – mai presus de toate, 
libertatea de exprimare și de informare și 
libertatea și pluralismul mass-mediei – și 
protecția datelor; solicită o intervenție 
bazată pe principiile necesității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 94
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor; solicită un nivel minim 
de intervenție, bazat pe principiile 
necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale, 
inclusiv libertatea de exprimare, protecția 
vieții private și protecția datelor; solicită un 
nivel minim de intervenție, bazat pe 
principiile necesității și proporționalității;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în care să fie 
respectate drepturile fundamentale și 
protecția datelor; solicită un nivel minim 
de intervenție, bazat pe principiile 
necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile economice clare 
ale unei piețe unice digitale funcționale 
pentru UE și statele sale membre; insistă 
asupra importanței obligației de a asigura 
un ecosistem digital echitabil, în centrul 
căruia să se afle drepturile fundamentale, 
în special protecția datelor, respectarea 
vieții private și nediscriminarea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. crede în beneficiile economice 
clare ale unei piețe unice digitale 
funcționale pentru UE și statele sale 
membre; insistă asupra importanței 
obligației de a asigura un ecosistem digital 
echitabil, în care să fie respectate drepturile 
fundamentale și protecția datelor; solicită 
un nivel minim de intervenție, bazat pe 
principiile necesității și proporționalității;

2. crede în beneficiile unei piețe unice 
digitale funcționale pentru UE și statele 
sale membre; insistă asupra importanței 
obligației de a asigura un ecosistem digital 
echitabil, în care să fie respectate drepturile 
fundamentale, inclusiv protecția datelor; 
solicită o intervenție cuprinzătoare și 
eficace în materie de reglementare, bazată 
pe principiile necesității și 
proporționalității;

Or. en

Amendamentul 97
Paul Tang
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Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. subliniază că serviciile digitale și 
algoritmii subiacenți trebuie să respecte 
pe deplin drepturile fundamentale, în 
special viața privată, protecția datelor cu 
caracter personal, nediscriminarea și 
libertatea de exprimare și de informare, 
consacrate în tratate și în Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene; invită, prin urmare, Comisia 
să introducă obligația de a garanta 
transparența și explicabilitatea 
algoritmilor, sancțiunile pentru 
asigurarea respectării acestor obligații și 
posibilitatea unei intervenții umane, 
precum și alte măsuri, cum ar fi 
auditurile independente și testele specifice 
de rezistență pentru a acorda asistență și a 
asigura respectarea normelor; consideră 
că astfel de audituri independente ar 
trebui să aibă loc anual, în analogie cu 
sectorul financiar, pentru a examina în ce 
măsură politica în materie de date, 
algoritmii și verificările și bilanțurile 
aplicate sunt conforme cu criteriile 
specificate și sunt supravegheate de o 
autoritate de supraveghere independentă 
și suficientă;

Or. en

Amendamentul 98
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 99
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Amendamentul 100
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 101
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en
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Amendamentul 102
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 2 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

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

Or. en

Amendamentul 103
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea fără întârziere și sistematică a 
conținuturilor ilegale dacă furnizorul de 
servicii de găzduire are efectiv cunoștință 
despre un conținut ilegal și despre 
caracterul ilegal al acestuia, pentru a 
combate infracțiunile și încălcările 
drepturilor fundamentale; consideră că 
codurile voluntare de conduită și condițiile 
contractuale standard de utilizare nu sunt 
adecvate pentru abordarea conținutului 
ilegal în conformitate cu drepturile 
fundamentale; subliniază că 
responsabilitatea de a asigura aplicarea 
legii, de a decide asupra legalității 
activităților online și de a ordona 
furnizorilor de servicii de găzduire să 
elimine sau să blocheze accesul la 
conținutul ilegal cât mai curând posibil 
trebuie să revină unor autorități judiciare 
independente;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, printr-o procedură 
de notificare și de acțiune clară și 
armonizată, cu garanțiile necesare în 
vigoare, cum ar fi transparența 
procesului, dreptul la contestație și 
accesul la o cale de atac eficientă; 
consideră că codurile voluntare de conduită 
nu constituie decât o soluție parțială;

Or. en

Amendamentul 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială și că ar trebui instituit un 
regim mai eficace de răspundere pentru 
platforme;

Or. fr
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Amendamentul 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor care sunt ilegale în mod 
flagrant, pentru a combate infracțiunile și 
propaganda teroristă; consideră că 
codurile voluntare de conduită au 
contribuit la reducerea apariției de 
conținuturi ilegale pe internet și constituie 
un mecanism adecvat, care ar trebui 
consolidat;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
activităților ilegale, pentru a combate 
încălcările legii și ale drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu dispun de o 
executare adecvată și s-au dovedit a fi 
ineficiente pentru soluționarea problemei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile, în special cele împotriva 
copiilor, și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

Or. en

Amendamentul 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că este necesară 
eliminarea rapidă și sistematică a 
conținuturilor ilegale, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

3. consideră că este necesară 
eliminarea sistematică a conținuturilor 
ilegale pe parcursul unei perioade de timp 
strict limitate, pentru a combate 
infracțiunile și încălcările drepturilor 
fundamentale; consideră că codurile 
voluntare de conduită nu constituie decât o 
soluție parțială;

Or. en

Amendamentul 110
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. solicită furnizorilor de servicii 
digitale să retragă de pe internet 
conținuturile într-o manieră diligentă, 
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proporțională și fără discriminări și 
ținând cont în mod corespunzător, în toate 
circumstanțele, de drepturile 
fundamentale ale utilizatorilor; de 
asemenea, le solicită acestora să țină cont 
de importanța fundamentală a libertății de 
exprimare și de informare într-o societate 
deschisă și democratică, pentru a evita 
eliminarea conținuturilor care nu sunt 
ilegale; solicită furnizorilor de servicii 
digitale care doresc să restricționeze 
anumite conținuturi legale ale 
utilizatorilor lor din proprie inițiativă să 
ia în considerare posibilitatea de a 
eticheta conținutul respectiv, nu de a-l 
retrage, oferindu-le utilizatorilor 
posibilitatea de a alege ei înșiși, în mod 
responsabil, dacă doresc să acceseze 
conținutul respectiv.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită 
să se faciliteze depunerea plângerilor pe 
lângă autoritățile competente; este convins 
că ar trebui îmbunătățită cooperarea dintre 
furnizorii de servicii și autoritățile 
naționale competente, având în vedere că 
internetul nu cunoaște frontiere și ținând 
cont de diseminarea rapidă a conținutului 

4. reamintește că informațiile, 
serviciile și produsele ilegale online nu ar 
trebui doar eliminate de platformele online, 
ci ar trebui să facă și obiectul unor 
monitorizări din partea autorităților de 
aplicare a legii și a celor judiciare; solicită 
Comisiei să evalueze posibilitatea de a 
obliga marii furnizori de servicii de 
găzduire să raporteze infracțiunile grave 
autorității competente de aplicare a legii, 
atunci când află de o astfel de infracțiune; 
solicită să se faciliteze depunerea 
plângerilor pe lângă autoritățile 
competente; este convins că ar trebui 
îmbunătățită cooperarea dintre furnizorii de 
servicii și autoritățile naționale competente, 
precum și cooperarea transfrontalieră 
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ilegal online; dintre autoritățile competente naționale, 
având în vedere că internetul nu cunoaște 
frontiere și ținând cont de diseminarea 
rapidă a conținutului ilegal online; în acest 
sens, subliniază necesitatea respectării 
ordinii juridice a UE și a principiilor 
consacrate ale cooperării transfrontaliere; 
subliniază că autoritățile competente 
trebuie să primească resurse adecvate 
pentru a fi eficiente.

Or. en

Amendamentul 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită să 
se faciliteze depunerea plângerilor pe lângă 
autoritățile competente; este convins că ar 
trebui îmbunătățită cooperarea dintre 
furnizorii de servicii și autoritățile 
naționale competente, având în vedere că 
internetul nu cunoaște frontiere și ținând 
cont de diseminarea rapidă a conținutului 
ilegal online;

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; consideră 
că asigurarea unui personal specializat și 
a unor resurse financiare adecvate pentru 
serviciile judiciare naționale este o 
condiție esențială pentru îmbunătățirea 
accesului la justiție și a eficacității 
acesteia în domeniul serviciilor digitale; 
solicită să se faciliteze depunerea 
plângerilor pe lângă autoritățile 
competente; este convins că ar trebui 
îmbunătățită cooperarea dintre furnizorii de 
servicii și autoritățile naționale competente, 
având în vedere că internetul nu cunoaște 
frontiere și ținând cont de diseminarea 
rapidă a conținutului ilegal online;

Or. fr
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Amendamentul 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită să 
se faciliteze depunerea plângerilor pe lângă 
autoritățile competente; este convins că ar 
trebui îmbunătățită cooperarea dintre 
furnizorii de servicii și autoritățile 
naționale competente, având în vedere că 
internetul nu cunoaște frontiere și ținând 
cont de diseminarea rapidă a conținutului 
ilegal online;

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită să 
se faciliteze depunerea plângerilor pe lângă 
autoritățile competente; este convins că ar 
trebui îmbunătățită cooperarea dintre 
furnizorii de servicii și autoritățile 
naționale competente, având în vedere că 
internetul nu cunoaște frontiere și ținând 
cont de diseminarea rapidă a conținutului 
ilegal online; în acest scop, solicită statelor 
membre să ofere autorităților lor de 
aplicare a legii și autorităților judiciare 
expertiza, resursele și instrumentele 
necesare pentru a le permite să se ocupe 
în mod eficient de numărul tot mai mare 
de cazuri care implică conținuturi ilegale 
online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile ilegale 4. reamintește că conținuturile ilegale 
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online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită 
să se faciliteze depunerea plângerilor pe 
lângă autoritățile competente; este 
convins că ar trebui îmbunătățită 
cooperarea dintre furnizorii de servicii și 
autoritățile naționale competente, având 
în vedere că internetul nu cunoaște 
frontiere și ținând cont de diseminarea 
rapidă a conținutului ilegal online;

online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și, dacă este 
cazul, a celor judiciare; consideră, în acest 
sens, că în anumite state membre, nu doar 
existența unor cauze nesoluționate, ci și 
faptul că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală;

Or. en

Amendamentul 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile 
ilegale online nu ar trebui doar eliminate 
de platformele online, ci ar trebui să facă 
și obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită 
să se faciliteze depunerea plângerilor pe 
lângă autoritățile competente; este 
convins că ar trebui îmbunătățită 
cooperarea dintre furnizorii de servicii și 
autoritățile naționale competente, având în 
vedere că internetul nu cunoaște frontiere 
și ținând cont de diseminarea rapidă a 
conținutului ilegal online;

4. este convins că, având în vedere 
faptul că internetul nu cunoaște frontiere 
și ținând cont de diseminarea rapidă a 
conținutului ilegal online, ar trebui 
îmbunătățită cooperarea dintre furnizorii de 
servicii și autoritățile naționale competente, 
precum și cooperarea dintre autoritățile 
naționale competente, de exemplu prin 
introducerea unor instrumente bazate pe 
cooperare și încredere reciprocă între 
statele membre, cum ar fi depășirea 
ordinului transfrontalier de eliminare a 
conținutului online care este în mod clar și 
incontestabil ilegal;
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Or. pl

Amendamentul 116
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare; consideră, în acest sens, că în 
anumite state membre, nu existența unor 
cauze nesoluționate, ci mai degrabă faptul 
că nu au fost deschise anumite cauze 
constituie o problemă principală; solicită să 
se faciliteze depunerea plângerilor pe lângă 
autoritățile competente; este convins că ar 
trebui îmbunătățită cooperarea dintre 
furnizorii de servicii și autoritățile 
naționale competente, având în vedere că 
internetul nu cunoaște frontiere și ținând 
cont de diseminarea rapidă a conținutului 
ilegal online;

4. reamintește că conținuturile ilegale 
online nu ar trebui doar eliminate de 
platformele online, ci ar trebui să facă și 
obiectul unor monitorizări din partea 
autorităților de aplicare a legii și a celor 
judiciare în cazul faptelor penale; 
consideră, în acest sens, că în anumite state 
membre, nu existența unor cauze 
nesoluționate, ci mai degrabă faptul că nu 
au fost deschise anumite cauze constituie o 
problemă principală; solicită să se 
faciliteze depunerea plângerilor pe lângă 
autoritățile competente; este convins că 
cooperarea dintre furnizorii de servicii și 
autoritățile naționale competente ar trebui 
reglementată pe baza principiilor 
necesității și proporționalității, având în 
vedere că internetul nu cunoaște frontiere 
și ținând cont de diseminarea rapidă a 
conținutului ilegal online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 4 - subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

este convins că ar trebui îmbunătățită 
cooperarea dintre furnizorii de servicii și 
autoritățile naționale competente, având 
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în vedere că internetul nu cunoaște 
frontiere și ținând cont de diseminarea 
rapidă a conținutului ilegal online;

Or. en

Amendamentul 118
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 4 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4a. subliniază că încălcările legii ar 
trebui să primească sancțiuni 
proporționale, care să nu implice 
excluderea persoanelor de la utilizarea 
serviciilor digitale;

Or. en

Amendamentul 119
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor conținuturi 
este ușor de stabilit, decizia este mai 
dificilă pentru alte conținuturi, având în 
vedere că este necesară o contextualizare; 
avertizează că instrumentele automatizate 
nu sunt suficient de sofisticate pentru a lua 
în considerare contextualizarea și pentru a 
diferenția între conținutul ilegal și 
conținutul legal într-un context dat, ceea 
ce duce la limitări inutile ale libertății de 
exprimare și de informare; subliniază că 
revizuirea rapoartelor automate de către 
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furnizorii de servicii sau de către 
personalul ori contractanții acestora nu 
rezolvă această problemă, deoarece 
personalul privat nu dispune de 
independența, calificarea și răspunderea 
autorităților publice; evidențiază, prin 
urmare, că Actul legislativ privind 
serviciile digitale trebuie să interzică 
explicit orice obligație a furnizorilor de 
servicii de găzduire sau a altor 
intermediari tehnici de a utiliza 
instrumente automatizate pentru 
moderarea conținutului și să nu impună 
mecanisme de notificare și de retragere 
definitivă; procedurile de moderare a 
conținutului utilizate de furnizori nu ar 
trebui să conducă la măsuri de control 
ex ante bazate pe instrumente 
automatizate sau pe filtrarea conținutului 
la încărcare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că decizia privind 
caracterul ilicit al informațiilor, 
produselor și serviciilor online este 
dificilă, având în vedere că este necesară o 
contextualizare; avertizează că 
instrumentele automatizate nu pot 
diferenția între conținutul ilegal și 
conținutul legal într-un context dat, ceea 
ce ar putea duce la limitări inutile ale 
libertății de exprimare; subliniază că 
revizuirea rapoartelor automate de către 
furnizorii de servicii sau de către 
personalul ori contractanții acestora nu 
rezolvă această problemă, deoarece 
personalul privat nu dispune de 
independența, calificarea și răspunderea 
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autorităților publice; evidențiază, prin 
urmare, că Actul legislativ privind 
serviciile digitale trebuie să interzică 
explicit orice obligație a furnizorilor de 
servicii de găzduire sau a altor 
intermediari tehnici de a utiliza 
instrumente automatizate pentru 
moderarea conținutului și să nu impună 
mecanisme de notificare și de retragere 
definitivă; procedurile de moderare a 
conținutului utilizate de furnizori nu ar 
trebui să conducă la măsuri de control 
ex ante bazate pe instrumente 
automatizate sau pe filtrarea conținutului 
la încărcare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la retrageri inutile și ar putea 
dăuna libertății de exprimare; subliniază 
faptul că conținuturile ilegale online pot 
fi reproduse cu ușurință, ceea ce 
amplifică în mod considerabil impactul 
negativ într-o perioadă foarte scurtă de 
timp; prin urmare, consideră că furnizorii 
de servicii digitale ar trebui să poată 
recurge la instrumente automatizate cu 
supraveghere umană pentru a detecta, 
elimina sau bloca accesul la conținuturile 
al căror caracter ilicit a fost stabilit de 
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către o instanță sau care poate fi 
determinat ușor fără contextualizare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; reamintește, în 
această privință, incapacitatea 
instrumentelor automatizate actuale de a 
înțelege importanța contextului pentru 
anumite părți de conținut, subliniază că, 
în prezent, algoritmii nu sunt capabili să 
realizeze analize critice și, prin urmare, 
consideră că actul legislativ privind 
serviciile digitale nu ar trebui să conțină 
nicio obligație de utilizare obligatorie a 
instrumentelor automatizate în moderarea 
conținutului; consideră că orice măsuri 
automate cu caracter voluntar instituite 
de platformele de găzduire a conținutului 
ar trebui să facă obiectul supravegherii 
umane extinse, iar proiectarea și 
funcționarea lor ar trebui să fie complet 
transparente;

Or. en

Amendamentul 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 5
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare; consideră că utilizarea 
inteligenței artificiale în acest domeniu 
trebuie să respecte legislația europeană și 
principiile Uniunii în ceea ce privește 
protecția datelor și transparența și că 
aceasta trebuie să fie supervizată de 
oameni;

Or. fr

Amendamentul 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile și dăunătoare 
ale libertății de exprimare, ale opiniilor 
politice și ale dreptului de a primi o 
varietate de informații deseori 
controversate, ceea ce duce la filtrarea și 
cenzurarea internetului;

Or. pl
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Amendamentul 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; avertizează că 
unele instrumente automatizate nu sunt 
suficient de sofisticate pentru a lua în 
considerare contextualizarea, ceea ce ar 
putea duce la limitări inutile ale libertății 
de exprimare;

5. ia act de faptul că, în timp ce 
caracterul ilicit al anumitor tipuri de 
conținut este ușor de stabilit, decizia este 
mai dificilă pentru alte tipuri de 
conținuturi, având în vedere că este 
necesară o contextualizare; consideră că 
este necesar să se clarifice definiția 
conținutului „ilegal” și a conținutului 
„dăunător”; avertizează că unele 
instrumente automatizate nu sunt suficient 
de sofisticate pentru a lua în considerare 
contextualizarea, ceea ce ar putea duce la 
limitări inutile ale libertății de exprimare;

Or. fr

Amendamentul 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 5 - subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

consideră, în acest sens, că și alte părți 
interesate din ecosistemul online, cum ar 
fi utilizatorii, titularii de drepturi și mass-
media, pot juca un rol important în 
stabilirea caracterului ilicit al 
conținutului pe baza contextului specific; 
invită aceste părți interesate să coopereze 
strâns și să facă schimb de informații cu 
operatorii de platforme pentru a îi ajuta 
să identifice și să abordeze conținutul 
ilegal în mod eficient;

Or. en
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Amendamentul 127
Nadine Morano

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că eliminarea 
conținutului online trebuie să se realizeze 
în concordanță cu libertatea de exprimare 
și de comunicare;

Or. fr

Amendamentul 128
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul;

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul; evidențiază 
faptul că, pentru a proteja standardele 
privind libertatea de exprimare, pentru a 
evita conflictele de legi, pentru a preveni 
geoblocarea nejustificată și ineficace și 
pentru a viza realizarea unei piețe unice 
digitale armonizate, furnizorilor de 
servicii de găzduire nu li se va cere să 
elimine sau să dezactiveze accesul la 
informații care sunt legale în țara lor de 
origine;

Or. en

Amendamentul 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul;

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul; subliniază, 
prin urmare, că autoritățile naționale ar 
trebui să poată transmite și executa 
ordinele de eliminare doar în cazul 
furnizorilor de servicii stabiliți pe 
teritoriul lor;

Or. en

Amendamentul 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul;

6. subliniază că un anumit conținut 
informativ poate fi considerat ilegal într-un 
stat membru, dar este inclus în dreptul la 
libertatea de exprimare în altul; solicită un 
dialog structurat între statele membre 
pentru a evalua riscul unor tipuri de 
conținut specifice;

Or. en

Amendamentul 131
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. este convins că furnizorii de 
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servicii digitale nu trebuie să fie 
mandatați să aplice restricțiile naționale 
ale unui stat membru privind libertatea de 
exprimare într-un alt stat membru în care 
nu există restricția respectivă.

Or. en

Amendamentul 132
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază că conținutul ilegal ar 
trebui eliminat de pe platformele pe care 
este găzduit și că intermediarii de 
transmiteri simple nu trebuie să fie 
obligați să blocheze accesul la conținut;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică, de a respecta drepturile 
fundamentale și de a consolida protecția 
consumatorilor; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
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și comunicațiilor electronice; datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice; invită 
Consiliul să ajungă rapid la o abordare 
generală care să nu scadă nivelurile 
actuale de protecție a consumatorilor și să 
înceapă cât mai curând posibil negocieri 
prin procedură de trilog cu Parlamentul 
European cu privire la propunerea de 
regulament asupra confidențialității 
electronice;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, cum ar fi prevalența creării 
globale de profiluri și procesul de luare a 
deciziilor pe bază de algoritmi, care 
pătrund în toate domeniile vieții, precum 
și de a asigura claritatea juridică și de a 
respecta drepturile fundamentale; consideră 
că această reformă ar trebui să respecte pe 
deplin legislația UE existentă și să se 
bazeze pe fundamentele sale solide, în 
special Regulamentul general privind 
protecția datelor și Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice;

Or. en

Amendamentul 135
Malin Björk

Propunere de rezoluție
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Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice, și să respecte 
primatul instrumentelor sectoriale 
specifice cum ar fi Directiva revizuită a 
serviciilor mass-media audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de fragmentarea 
dintre statele membre și noile tehnologii, 
precum și de a asigura claritatea juridică și 
de a respecta drepturile fundamentale, în 
special libertatea de exprimare; consideră 
că această reformă ar trebui să respecte pe 
deplin legislația UE existentă și să se 
bazeze pe fundamentele sale solide, în 
special Regulamentul general privind 
protecția datelor și Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice;
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Or. en

Amendamentul 137
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 
legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor, Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice și 
instrumentele sectoriale specifice, cum ar 
fi Directiva revizuită a serviciilor mass-
media audiovizuale;

Or. en

Amendamentul 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale; consideră că această 
reformă ar trebui să respecte pe deplin 

7. este ferm convins că actualul cadru 
juridic al UE privind serviciile digitale ar 
trebui actualizat cu scopul de a aborda 
provocările reprezentate de noile 
tehnologii, precum și de a asigura claritatea 
juridică și de a respecta drepturile 
fundamentale și viața privată; consideră că 
această reformă ar trebui să respecte pe 



AM\1208140RO.docx 73/141 PE653.762v02-00

RO

legislația UE existentă și să se bazeze pe 
fundamentele sale solide, în special 
Regulamentul general privind protecția 
datelor și Directiva asupra confidențialității 
și comunicațiilor electronice;

deplin legislația UE existentă și să se 
bazeze pe fundamentele sale solide, în 
special Regulamentul general privind 
protecția datelor și Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 7 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7a. subliniază că abilitatea practică a 
persoanelor de a înțelege și naviga prin 
complexitatea ecosistemelor de date în 
care navighează este extrem de limitată, la 
fel fiind și capacitatea acestora de a 
identifica dacă informațiile pe care le 
primesc și serviciile pe care le utilizează 
sunt puse la dispoziția lor în aceleași 
condiții ca altor utilizatori; prin urmare, 
invită Comisia să plaseze transparența și 
nediscriminarea în centrul actului 
legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 140
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze în cea mai mare măsură posibil 
normele de la nivelul UE privind scutirile 
de răspundere și moderarea conținutului, 

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze și să se clarifice în cea mai 
mare măsură posibil normele de la nivelul 
UE privind răspunderea, pentru a garanta 
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pentru a garanta respectarea drepturilor 
fundamentale și a libertăților utilizatorilor 
în întreaga UE; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la fragmentarea normelor care 
decurge din legislațiile naționale adoptate 
pentru a combate discursurile de incitare la 
ură și dezinformarea;

respectarea drepturilor fundamentale și a 
libertăților utilizatorilor în întreaga UE; 
consideră că aceste norme ar trebui să 
mențină scutiri de răspundere pentru 
intermediarii care nu au de fapt 
cunoștință despre activitatea sau 
informațiile ilegale de pe platformele lor; 
își exprimă îngrijorarea cu privire la 
fragmentarea normelor și la scăderea 
nivelului de protecție a drepturilor 
fundamentale în UE care decurg din 
legislațiile naționale adoptate pentru a 
combate discursurile de incitare la ură și 
dezinformarea;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze în cea mai mare măsură posibil 
normele de la nivelul UE privind scutirile 
de răspundere și moderarea conținutului, 
pentru a garanta respectarea drepturilor 
fundamentale și a libertăților utilizatorilor 
în întreaga UE; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la fragmentarea normelor care 
decurge din legislațiile naționale adoptate 
pentru a combate discursurile de incitare la 
ură și dezinformarea;

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze și să se clarifice în cea mai 
mare măsură posibil normele de la nivelul 
UE privind răspunderea, pentru a garanta 
respectarea drepturilor fundamentale și a 
libertăților utilizatorilor în întreaga UE; 
consideră că aceste norme ar trebui să 
mențină scutiri de răspundere pentru 
intermediarii care nu au cunoștință 
despre activitatea sau informațiile ilegale 
de pe platformele lor; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la fragmentarea 
normelor și la scăderea nivelului de 
protecție a drepturilor fundamentale în 
UE care decurg din legislațiile naționale 
adoptate pentru a combate discursurile de 
incitare la ură și dezinformarea;

Or. en
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Amendamentul 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze în cea mai mare măsură posibil 
normele de la nivelul UE privind scutirile 
de răspundere și moderarea conținutului, 
pentru a garanta respectarea drepturilor 
fundamentale și a libertăților utilizatorilor 
în întreaga UE; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la fragmentarea normelor care 
decurge din legislațiile naționale adoptate 
pentru a combate discursurile de incitare la 
ură și dezinformarea;

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze în cea mai mare măsură posibil 
normele de la nivelul UE privind scutirile 
de răspundere și moderarea conținutului, 
pentru a garanta respectarea drepturilor 
fundamentale și a libertăților utilizatorilor 
în întreaga UE; își exprimă îngrijorarea cu 
privire la fragmentarea în creștere a 
normelor care decurge din legislațiile 
naționale adoptate pentru a combate 
discursurile de incitare la ură și 
dezinformarea;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze în cea mai mare măsură 
posibil normele de la nivelul UE privind 
scutirile de răspundere și moderarea 
conținutului, pentru a garanta respectarea 
drepturilor fundamentale și a libertăților 
utilizatorilor în întreaga UE; își exprimă 
îngrijorarea cu privire la fragmentarea 
normelor care decurge din legislațiile 
naționale adoptate pentru a combate 
discursurile de incitare la ură și 
dezinformarea;

8. consideră că este indispensabil să se 
armonizeze pe deplin normele de la nivelul 
UE privind scutirile de răspundere și 
moderarea conținutului, pentru a garanta 
respectarea drepturilor fundamentale și a 
libertăților utilizatorilor în întreaga UE; își 
exprimă îngrijorarea cu privire la 
fragmentarea normelor care decurge din 
legislațiile naționale adoptate pentru a 
combate discursurile de incitare la ură și 
dezinformarea;

Or. en
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Amendamentul 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală prin 
consolidarea normelor privind concurența 
în ceea ce privește furnizorii de servicii 
digitale cu scopul de a preveni producerea 
de prejudicii concurenței și 
consumatorilor; solicită ca actul legislativ 
privind serviciile digitale să impună 
furnizorilor de servicii digitale să aplice 
garanții procedurale și proceduri eficace, 
coerente, transparente și echitabile pentru a 
aborda activitățile ilegale, în conformitate 
cu dreptul european; este ferm convins că 
aceste măsuri ar trebui să fie armonizate în 
cadrul pieței unice digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile în scopuri de prevenție prin 
detectarea și raportarea activă a 
materialelor care conțin abuzuri sexuale 
asupra copiilor identificate în mod fiabil 
și prin eliminarea conținutului ilegal, în 
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conformitate cu valorile europene; este 
ferm convins că aceste măsuri ar trebui să 
fie armonizate în cadrul pieței unice 
digitale;

Or. en

Amendamentul 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile care 
derivă din civilizația romană și etica 
creștină și care stau la baza existenței 
comunității europene; este ferm convins că 
aceste măsuri ar trebui să fie armonizate în 
cadrul pieței unice digitale;

Or. pl

Amendamentul 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
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echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene, stabilind în același timp o 
procedură de colaborare cu autoritățile de 
aplicare a legii și cu autoritățile judiciare; 
este ferm convins că aceste măsuri ar trebui 
să fie armonizate în cadrul pieței unice 
digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în 
cadrul pieței unice digitale;

9. solicită, în acest scop, ca piața 
unică digitală să fie menținută deschisă și 
competitivă, solicitându-le furnizorilor de 
servicii digitale să aplice proceduri eficace, 
coerente, transparente și echitabile, cu 
garanții procedurale robuste, pentru a 
elimina conținutul ilegal printr-o 
procedură armonizată de notificare și de 
acțiune, în conformitate cu legislația 
Uniunii;

Or. en

Amendamentul 149
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
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solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a aborda conținutul 
ilegal, în conformitate cu dreptul și valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 150
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile 
europene; este ferm convins că aceste 
măsuri ar trebui să fie armonizate în cadrul 
pieței unice digitale;

9. solicită, în acest scop, propuneri 
legislative care să mențină deschisă și 
competitivă piața unică digitală, 
solicitându-le furnizorilor de servicii 
digitale să aplice garanții procedurale și 
proceduri eficace, coerente, transparente și 
echitabile pentru a elimina conținutul 
ilegal, în conformitate cu valorile europene 
și cu dreptul Uniunii; este ferm convins că 
aceste măsuri ar trebui să fie armonizate în 
cadrul pieței unice digitale;

Or. en

Amendamentul 151
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 

10. consideră că acest obiectiv ar trebui 
atins fără a recurge la o obligație generală 
de monitorizare;
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proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 
obligație generală de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 
obligație generală de monitorizare;

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 
obligație generală de monitorizare; 
propune punerea în aplicare a unui cadru 
comun și permanent pentru răspunderea 
platformei, pentru a identifica și pentru a 
elimina eficient conținutul ilegal; 
consideră, în special, că un cadru 
armonizat la nivel european ar trebui să 
se bazeze pe obligațiile de diligență pentru 
ca platformele să pună în aplicare măsuri 
proactive și eficace, pe lângă obligațiile de 
transparență și de informare; consideră 
că este important ca, pentru a identifica 
conținuturi noi, mecanismele de 
„notificare și acțiune” să fie sprijinite 
prin obligații de monitorizare a 
conținuturilor care au fost deja 
considerate ilegale și eliminate, pentru a 
se evita reapariția lor online;

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 
obligație generală de monitorizare;

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online mari care găzduiesc, 
moderează sau recomandă în mod activ 
conținut, servicii sau produse ar trebui să 
își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de răspundere privind 
infrastructura pe care o propun și serviciile 
pe care le oferă utilizatorilor; consideră, 
în acest sens, că piețele online trebuie să 
răspundă pentru obținerea unor dovezi 
credibile cu privire la activități ilegale; 
subliniază că acest obiectiv ar trebui atins 
fără a recurge la o obligație generală de 
monitorizare și nici la o obligație generală 
și nedefinită de diligență; subliniază că, 
pentru a asigura securitatea juridică, noul 
cadru juridic descrie în mod exhaustiv și 
explicit obligațiile furnizorilor de servicii 
digitale;

Or. en

Amendamentul 154
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc conținut 
ar trebui să își asume o parte proporțională 
de răspundere pentru conținutul terților pe 
care îl găzduiesc dacă au efectiv 
cunoștință despre un conținut ilegal și 
despre caracterul ilegal al acestuia; 
subliniază că acest obiectiv ar trebui atins 



PE653.762v02-00 82/141 AM\1208140RO.docx

RO

obligație generală de monitorizare; fără a recurge la o obligație generală de 
monitorizare și la măsuri de control 
ex ante bazate pe instrumente 
automatizate sau pe filtrarea conținutului 
la încărcare; evidențiază faptul că regimul 
juridic al răspunderii furnizorilor digitali 
nu ar trebui să depindă de noțiuni incerte 
precum rolul „activ” sau „pasiv” al 
furnizorilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. consideră, în acest sens, că 
platformele online care găzduiesc sau 
moderează în mod activ conținut ar trebui 
să își asume o parte mai mare, dar 
proporțională, de responsabilitate privind 
infrastructura pe care o propun și 
conținutul găzduit; subliniază că acest 
obiectiv ar trebui atins fără a recurge la o 
obligație generală de monitorizare;

10. consideră, în acest sens, că este 
esențial ca platformele online să asigure 
claritatea prin stabilirea unor reguli, 
cerințe și garanții clare pentru o 
procedură armonizată de notificare și de 
acțiune; subliniază că orice măsură 
instituită pentru eliminarea conținutului 
ilegal nu poate constitui sau presupune o 
obligație generală de monitorizare;

Or. en

Amendamentul 156
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10a. subliniază că autoritățile publice 
nu trebuie să impună furnizorilor de 
servicii digitale nicio obligație, de jure sau 
de facto, de a monitoriza informațiile pe 
care le transmit sau le stochează, și nici 
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obligația generală de a căuta, de a 
modera sau de a filtra conținuturi ce 
indică o activitate ilegală.

Or. en

Amendamentul 157
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 10 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10b. este convins că furnizorilor de 
servicii digitale nu trebuie să li se impună 
să împiedice încărcarea de conținut ilegal. 
consideră, totodată, că, atunci când acest 
lucru este fezabil din punct de vedere 
tehnologic, pe baza unor ordine suficient 
justificate, emise de autorități publice 
competente responsabile din punct de 
vedere democratic, și ținând pe deplin 
cont de contextul specific al conținutului, 
furnizorilor de servicii digitale li se poate 
impune să efectueze căutări periodice ale 
anumitor părți de conținut care, în 
conformitate cu hotărârea CJUE în cauza 
C-18/18, sunt identice sau echivalente cu 
conținutul pe care o instanță l-a declarat 
deja ilegal și să retragă de pe internet 
conținutul respectiv.

Or. en

Amendamentul 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 

11. sprijină un lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
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notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor 
lor; sprijină o abordare echilibrată a 
obligației de diligență și crearea unui lanț 
clar de responsabilități, pentru a evita 
sarcinile de reglementare inutile pentru 
platforme și limitările nefolositoare și 
disproporționate impuse drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertății de 
exprimare;

reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

11. solicită adoptarea unor norme 
privind mecanismele transparente de 
notificare și de acțiune și a obligației 
proprietarilor de platforme de a lua măsuri 
pentru a aborda apariția activităților ilegale 
în cadrul serviciilor lor; aceste măsuri ar 
trebui să includă un proces robust de 
autentificare și verificare a utilizatorilor 
comerciali pentru serviciile și produsele 
oferite sau intermediate pe platformele 
lor, păstrând în același timp anonimatul 
consumatorului; subliniază că 
responsabilitatea de a stabili în ce măsură 
o activitate este legală sau nu ar trebui să 
revină, în ultimă instanță, autorităților 
publice independente; sprijină un lanț clar 
de responsabilități, pentru a evita sarcinile 
de reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda și preveni 
apariția conținutului ilegal în cadrul 
serviciilor lor și consideră că acest lucru 
ar trebui să atragă obligația platformelor 
de a detecta și elimina materialele care 
conțin abuzuri sexuale asupra copiilor 
identificate în mod fiabil; sprijină o 
abordare echilibrată a obligației de 
diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

Or. en

Amendamentul 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
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lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

lua măsuri proporționale cu amploarea lor 
și cu capacitățile lor tehnice și 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, libertății 
de exprimare în contradictoriu și 
polemică, precum și pentru a evita 
restricționarea promovării diverselor idei 
filosofice, sociale și politice;

Or. pl

Amendamentul 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență, bazată pe o evaluare a 
riscurilor pe care le prezintă platformele 
și care le va încuraja să ia măsuri 
proactive, și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

Or. en
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Amendamentul 163
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor 
lor; sprijină o abordare echilibrată a 
obligației de diligență și crearea unui lanț 
clar de responsabilități, pentru a evita 
sarcinile de reglementare inutile pentru 
platforme și limitările nefolositoare și 
disproporționate impuse drepturilor 
fundamentale, inclusiv libertății de 
exprimare;

11. se așteaptă ca furnizorii de servicii 
digitale să instituie mecanisme echitabile 
și transparente de notificare, care să le 
permită utilizatorilor să informeze 
autoritățile publice competente 
responsabile în mod democratic cu privire 
la conținutul potențial ilegal. insistă 
asupra faptului că acest lucru ar trebui să 
evite sarcinile de reglementare inutile și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

Or. en

Amendamentul 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda în mod 
eficace apariția conținutului ilegal în cadrul 
serviciilor lor, lăsând în același timp 
alegerea măsurilor concrete la latitudinea 
platformelor; sprijină o abordare 
echilibrată a obligației de diligență și 
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limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

crearea unui lanț clar de responsabilități, 
pentru a evita sarcinile de reglementare 
inutile pentru platforme și limitările 
nefolositoare și disproporționate impuse 
drepturilor fundamentale, inclusiv libertății 
de exprimare;

Or. en

Amendamentul 165
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. insistă asupra importanței de a 
stabili norme privind mecanismele de 
notificare și de acțiune, precum și asupra 
obligației proprietarilor de platforme de a 
lua măsuri proactive, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal în cadrul serviciilor lor; 
sprijină o abordare echilibrată a obligației 
de diligență și crearea unui lanț clar de 
responsabilități, pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare;

11. insistă asupra faptului că noul 
cadru legislativ ar trebui să stabilească 
norme privind mecanismele de notificare și 
de acțiune pentru a aborda apariția 
conținutului ilegal online, abținându-se în 
același timp de la impunerea unor 
mecanisme de notificare și de retragere 
definitivă; legislația aplicabilă descrie mai 
degrabă în mod exhaustiv și explicit 
obligațiile furnizorilor de servicii digitale, 
fără să impună o obligație generală de 
diligență pentru a evita sarcinile de 
reglementare inutile pentru platforme și 
limitările nefolositoare și disproporționate 
impuse drepturilor fundamentale, inclusiv 
libertății de exprimare, accesului la 
informații și dreptului la viață privată;

Or. en

Amendamentul 166
Bartosz Arłukowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. consideră că este nevoie de o 
reglementare mai clară și de un dialog 
sporit cu părțile interesate pentru a 
încuraja furnizorii de servicii ale societății 
informaționale să se implice în activități 
voluntare suplimentare cu scopul de a-și 
modera conținutul în conformitate cu 
legea;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție pentru a satisface 
dreptul la o cale de atac efectivă;

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
legale și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că, 
deși procedurile de contranotificare, 
mecanismele de soluționare a plângerilor 
și de soluționare alternativă a litigiilor pot 
fi instrumente valoroase pentru protejarea 
drepturilor fundamentale ale utilizatorilor 
serviciilor digitale, ele nu pot împiedica 
accesul la o cale de atac în justiție și la o 
măsură reparatorie;

Or. en

Amendamentul 168
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
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Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție pentru a satisface 
dreptul la o cale de atac efectivă;

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o cerință de 
supraveghere și verificare umane, pe lângă 
procedurile de contranotificare, pentru a se 
asigura că deciziile de eliminare sau de 
blocare sunt corecte și bine întemeiate și că 
respectă drepturile fundamentale; 
subliniază că persoanele care depun în 
mod sistematic și în mod repetat notificări 
eronate sau abuzive trebuie să fie 
sancționate; reamintește că trebuie să 
rămână disponibilă posibilitatea de a 
recurge la o cale de atac în justiție pentru a 
satisface dreptul la o cale de atac efectivă;

Or. en

Amendamentul 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție pentru a satisface 
dreptul la o cale de atac efectivă;

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție, în urma deciziei 
finale luate de platforme în conformitate 
cu sistemul intern de depunere a 
plângerilor, pentru a satisface dreptul la o 
cale de atac efectivă;

Or. pl
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Amendamentul 170
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție pentru a satisface 
dreptul la o cale de atac efectivă;

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de retragere de pe internet a 
conținuturilor sunt corecte și bine 
întemeiate și că respectă drepturile 
fundamentale; reamintește că trebuie 
oferită posibilitatea de a recurge la o cale 
de atac în justiție pentru a satisface dreptul 
la o cale de atac efectivă și consideră că 
toate deciziile de retragere de pe internet a 
conținuturilor utilizatorilor trebuie să fie 
supuse supravegherii și verificării umane;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sau de blocare sunt 
corecte și bine întemeiate și că respectă 
drepturile fundamentale; reamintește că 
trebuie oferită posibilitatea de a recurge la 
o cale de atac în justiție pentru a satisface 
dreptul la o cale de atac efectivă;

12. subliniază necesitatea de a stabili 
garanții și obligații de tratament echitabil 
adecvate, inclusiv o supraveghere și 
verificare umane, pe lângă procedurile de 
contranotificare, pentru a se asigura că 
deciziile de eliminare sunt corecte și bine 
întemeiate, că protejează consumatorii și 
că respectă drepturile fundamentale; 
reamintește că trebuie oferită posibilitatea 
de a recurge la o cale de atac efectivă în 
justiție pentru a satisface acest drept;
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Or. en

Amendamentul 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că, pentru a proteja 
libertatea de exprimare și de informare, 
este esențială menținerea regimului de 
răspundere limitată pentru intermediarii 
care nu au cunoștință despre activitatea 
sau informațiile ilegale; evidențiază faptul 
că regimul juridic al răspunderii 
furnizorilor digitali nu ar trebui să 
depindă de noțiuni incerte precum rolul 
„activ” sau „pasiv” al furnizorilor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime; 
solicită înființarea unui Centru UE 
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pentru prevenirea și combaterea 
abuzurilor sexuale asupra copiilor, care 
să asigure un răspuns eficient și 
coordonat la cazurile de abuz sexual 
asupra copiilor, astfel cum se solicită în 
Rezoluția Parlamentului European din 26 
noiembrie 2019 referitoare la drepturile 
copiilor cu ocazia celei de a 30-a 
aniversări a Convenției ONU cu privire la 
drepturile copilului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină principiul țării de origine, 
inclusiv derogarea privind contractele de 
consum prevăzută de acesta, dar este 
nevoie de clarificări ale regimului de 
răspundere, în special pentru piețele 
online; consideră că este importantă o mai 
bună coordonare a cererilor de eliminare 
între autoritățile naționale competente; 
subliniază că acest tip de ordine ar trebui să 
facă obiectul unor garanții juridice, pentru 
a preveni abuzurile și a asigura respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale; 
subliniază că un mecanism eficient de 
supraveghere și aplicare, care să includă 
sancțiuni, ar trebui să se aplice furnizorilor 
de servicii care nu respectă obligațiile în 
materie de transparență, hotărârile 
judecătorești și alte dispoziții prevăzute de 
actul legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 175
Patrick Breyer
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în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină păstrarea cadrului actual 
de răspundere limitată privind conținutul și 
principiul țării de origine, dar consideră că 
este esențială o mai bună coordonare a 
cererilor de eliminare între autoritățile 
naționale competente; subliniază că acest 
tip de ordine ar trebui să fie emise de o 
autoritate judiciară a statului membru în 
care se află un furnizor de servicii de 
găzduire și să facă obiectul unor garanții 
juridice, pentru a preveni abuzurile și a 
asigura respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale; subliniază că mecanismele 
de asigurare a respectării dispozițiilor ar 
trebui să se aplice furnizorilor de servicii 
care nu respectă ordinele legitime;

Or. en

Amendamentul 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că 
cererile de eliminare ale autorităților 
competente ar trebui să fie specifice și să 
precizeze în mod clar temeiul juridic al 
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eliminării; subliniază că ar trebui să se 
aplice sancțiuni furnizorilor de servicii care 
nu respectă ordinele legitime;

Or. en

Amendamentul 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale și a drepturilor și 
libertăților civile; subliniază că ar trebui să 
se aplice sancțiuni proporționale 
furnizorilor de servicii care nu respectă 
ordinele legitime, chiar dacă aceștia dețin 
capacitățile tehnice și operaționale;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 

13. sprijină o scutire de răspunderea 
limitată pentru toate tipurile de 
intermediari și principiul țării de origine și 
consideră că este esențială o mai bună 
coordonare a cererilor de eliminare între 
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competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

autoritățile naționale competente; 
subliniază că acest tip de ordine ar trebui să 
facă obiectul unor garanții juridice, pentru 
a preveni abuzurile și a asigura respectarea 
deplină a drepturilor fundamentale; 
subliniază că ar trebui să se aplice sancțiuni 
numai furnizorilor de servicii care nu 
respectă ordinele legitime;

Or. en

Amendamentul 179
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legitime;

13. sprijină o răspundere limitată 
privind conținutul și principiul țării de 
origine, dar consideră că este esențială o 
mai bună coordonare a cererilor de 
eliminare între autoritățile naționale 
competente; subliniază că acest tip de 
ordine ar trebui să facă obiectul unor 
garanții juridice, pentru a preveni abuzurile 
și a asigura respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale; subliniază că ar 
trebui să se aplice sancțiuni furnizorilor de 
servicii care nu respectă ordinele legale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. subliniază că responsabilitatea de 
a asigura aplicarea legii, de a decide 
asupra legalității activităților online și de 



AM\1208140RO.docx 97/141 PE653.762v02-00

RO

a ordona furnizorilor de servicii de 
găzduire să elimine sau să blocheze 
accesul la conținut cât mai curând posibil 
trebuie să revină unor autorități judiciare 
independente; doar un furnizor de servicii 
de găzduire care are efectiv cunoștință 
despre un conținut ilegal și despre 
caracterul ilegal al acestuia trebuie să fie 
supus unor obligații de eliminare a 
conținutului;

Or. en

Amendamentul 181
Bartosz Arłukowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. constată că acțiunile orientate 
către utilizatori (așa-numita 
„direcționare”) reprezintă un domeniu 
care necesită o supraveghere atentă; 
subliniază că această practică a fost 
inclusă în RGPD și că ar trebui aplicată 
în mod corespunzător în întreaga UE 
înainte de a lua în considerare o legislație 
nouă;

Or. pl

Amendamentul 182
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 13 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13a. solicită ca furnizorii de servicii 
digitale care au cunoștință de presupuse 
conținuturi ilegale ale utilizatorilor lor să 
informeze fără întârziere autoritățile 
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publice competente.

Or. en

Amendamentul 183
Bartosz Arłukowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. invită toți actorii digitali să 
respecte normele privind divulgarea 
impuse în temeiul RGPD, inclusiv în ceea 
ce privește colectarea și înregistrarea 
alegerilor utilizatorilor și transmiterea 
alegerilor utilizatorilor respectivi către 
partenerii tehnologici înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 

Or. pl

Amendamentul 184
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 13 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13b. solicită statelor membre și 
furnizorilor de servicii digitale să instituie 
mecanisme transparente, eficace, 
echitabile și rapide de soluționare a 
plângerilor și a căilor de atac, pentru a le 
permite utilizatorilor să conteste 
retragerea de pe internet a conținutului 
lor.

Or. en

Amendamentul 185
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Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 13 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13c. solicită statelor membre să 
îmbunătățească accesul la sistemele lor de 
justiție și de aplicare a legii, precum și 
eficiența acestora, în ceea ce privește 
determinarea caracterului ilegal al 
conținutului online și soluționarea 
conflictelor privind retragerea de pe 
internet a conținutului și să ia în 
considerare, în acest scop, înființarea 
unor instanțe specializate și a unor unități 
de aplicare a legii în cadrul sistemelor lor 
naționale judiciare și de aplicare a legii.

Or. en

Amendamentul 186
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 13 d (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13d. consideră că nici furnizorii de 
servicii de infrastructură, furnizorii de 
plăți și alte societăți care oferă servicii 
furnizorilor de servicii digitale, nici 
furnizorii de servicii digitale care au o 
relație directă cu utilizatorul nu trebuie să 
fie trași la răspundere pentru conținutul 
pe care îl încarcă sau îl descarcă un 
utilizator din proprie inițiativă. consideră, 
totodată, că furnizorii de servicii digitale 
care au o relație directă cu utilizatorul 
care a încărcat conținutul ilegal și care 
pot retrage de pe internet anumite părți 
din conținutul utilizatorului trebuie trași 
la răspundere în cazul în care nu 
reacționează cu promptitudine la ordinele 
suficient justificate, emise de autorități 
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publice competente responsabile din 
punct de vedere democratic, prin care se 
solicită retragerea de pe internet a 
conținutului ilegal.

Or. en

Amendamentul 187
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
regretă că anumite condiții de utilizare ale 
unor platforme de conținut nu permit 
autorităților de aplicare a legii să utilizeze 
conturi fără caracter personal, ceea ce 
împiedică eventualele anchete și pune în 
pericol siguranța personală;

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
subliniază că corectitudinea condițiilor 
contractuale standard impuse de 
intermediari utilizatorilor serviciilor lor și 
respectarea de către acestea a 
standardelor privind drepturile 
fundamentale sunt supuse controlului 
judiciar; consideră că condițiile 
contractuale standard care limitează în 
mod nejustificat drepturile fundamentale 
ale utilizatorilor, cum ar fi dreptul la viață 
privată și libertatea de exprimare, nu sunt 
obligatorii;

Or. en

Amendamentul 188
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile și să 
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regretă că anumite condiții de utilizare ale 
unor platforme de conținut nu permit 
autorităților de aplicare a legii să utilizeze 
conturi fără caracter personal, ceea ce 
împiedică eventualele anchete și pune în 
pericol siguranța personală;

fie puse la dispoziția utilizatorilor într-un 
mod facil și accesibil; regretă că anumite 
condiții de utilizare ale unor platforme de 
conținut nu permit autorităților de aplicare 
a legii să utilizeze conturi fără caracter 
personal, ceea ce împiedică eventualele 
anchete și pune în pericol siguranța 
personală;

Or. en

Amendamentul 189
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
regretă că anumite condiții de utilizare ale 
unor platforme de conținut nu permit 
autorităților de aplicare a legii să utilizeze 
conturi fără caracter personal, ceea ce 
împiedică eventualele anchete și pune în 
pericol siguranța personală;

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile și să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor într-un 
mod facil și accesibil; regretă că anumite 
condiții de utilizare ale unor platforme de 
conținut nu permit autorităților de aplicare 
a legii să utilizeze conturi fără caracter 
personal, ceea ce împiedică eventualele 
anchete și pune în pericol siguranța 
personală;

Or. en

Amendamentul 190
Kris Peeters

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
regretă că anumite condiții de utilizare ale 

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile și să 
fie puse la dispoziția utilizatorilor într-un 
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unor platforme de conținut nu permit 
autorităților de aplicare a legii să utilizeze 
conturi fără caracter personal, ceea ce 
împiedică eventualele anchete și pune în 
pericol siguranța personală;

mod facil și accesibil; regretă că anumite 
condiții de utilizare ale unor platforme de 
conținut nu permit autorităților de aplicare 
a legii să utilizeze conturi fără caracter 
personal, ceea ce împiedică eventualele 
anchete și pune în pericol siguranța 
personală;

Or. en

Amendamentul 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar 
trebui să fie clare, transparente și 
echitabile; regretă că anumite condiții de 
utilizare ale unor platforme de conținut 
nu permit autorităților de aplicare a legii 
să utilizeze conturi fără caracter personal, 
ceea ce împiedică eventualele anchete și 
pune în pericol siguranța personală;

14. consideră că, pentru a proteja 
drepturile și interesele fundamentale ale 
consumatorilor, actul legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să introducă 
norme care să garanteze că condițiile de 
utilizare ale furnizorilor de servicii digitale 
sunt clare, transparente și echitabile;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 14

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
regretă că anumite condiții de utilizare ale 
unor platforme de conținut nu permit 
autorităților de aplicare a legii să utilizeze 
conturi fără caracter personal, ceea ce 

14. consideră că condițiile de utilizare 
ale furnizorilor de servicii digitale ar trebui 
să fie clare, transparente și echitabile; 
reamintește că orice notificare de 
retragere din partea unei autorități 
trebuie să se bazeze întotdeauna pe lege, 
nu pe condițiile de utilizare ale 
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împiedică eventualele anchete și pune în 
pericol siguranța personală;

furnizorilor de servicii;

Or. en

Amendamentul 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 14 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

14a. subliniază că, în conformitate cu 
principiul reducerii la minimum a datelor, 
prevăzut în Regulamentul general privind 
protecția datelor, actul legislativ privind 
serviciile digitale impune intermediarilor 
să permită utilizarea anonimă a serviciilor 
lor și plata pentru acestea, oricând acest 
lucru este posibil din punct de vedere 
tehnic, întrucât caracterul anonim 
previne în mod real divulgarea 
neautorizată, furtul de identitate și alte 
forme de utilizare abuzivă a datelor cu 
caracter personal colectate online; doar 
atunci când legislația existentă le impune 
întreprinderilor să își comunice 
identitatea, furnizorii de piețe majore ar 
putea fi obligați să le verifice identitatea, 
iar, în alte cazuri, dreptul de a utiliza 
serviciile digitale în mod anonim trebuie 
să fie respectat;

Or. en

Amendamentul 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, de 15. subliniază că ar trebui interzisă 
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asemenea, anumite tipuri de conținut 
legal, dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte 
în materie de transparență în ceea ce 
privește moderarea conținutului sau 
practicile de publicitate politică, pentru a 
se asigura că eliminarea și blocarea 
conținuturilor dăunătoare sunt limitate la 
strictul necesar;

orice încercare de a reglementa sau 
modera practicile de publicitate politică;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut 
legal, dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte 
în materie de transparență în ceea ce 
privește moderarea conținutului sau 
practicile de publicitate politică, pentru a 
se asigura că eliminarea și blocarea 
conținuturilor dăunătoare sunt limitate la 
strictul necesar;

15. subliniază necesitatea de a 
reglementa gestionarea conținutului și a 
publicității direcționate bazate pe 
urmărire, oferind mai multe posibilități de 
alegere și control sporit utilizatorilor; 
subliniază că utilizatorii ar trebui să poată 
alege să renunțe complet la orice 
gestionare a conținutului, să decidă dacă 
să opteze pentru urmărire și să aibă mai 
multe opțiuni privind modul în care este 
clasificat conținutul, inclusiv o 
ierarhizare în afara obiceiurilor lor de 
consum de conținuturi; consideră cu 
fermitate că proiectarea și performanța 
acestor sisteme de recomandări ar trebui 
să fie caracterizate de transparență 
deplină și că ar trebui să fie prezentate 
într-un mod ușor de utilizat;

Or. en

Amendamentul 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, 
de asemenea, anumite tipuri de conținut 
legal, dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte în 
materie de transparență în ceea ce privește 
moderarea conținutului sau practicile de 
publicitate politică, pentru a se asigura că 
eliminarea și blocarea conținuturilor 
dăunătoare sunt limitate la strictul 
necesar;

15. se așteaptă ca orientările să prevadă 
norme mai stricte în materie de 
transparență în ceea ce privește moderarea 
conținutului sau practicile de publicitate 
politică, pentru a se asigura că nu sunt 
eliminate conținuturile legale;

Or. en

Amendamentul 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut legal, 
dar dăunător, pentru a garanta un ecosistem 
digital echitabil; se așteaptă ca orientările 
să prevadă norme mai stricte în materie de 
transparență în ceea ce privește moderarea 
conținutului sau practicile de publicitate 
politică, pentru a se asigura că eliminarea 
și blocarea conținuturilor dăunătoare sunt 
limitate la strictul necesar;

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut legal, 
dar dăunător, pentru a garanta un ecosistem 
digital echitabil; se așteaptă ca orientările 
să prevadă norme mai stricte în materie de 
transparență în ceea ce privește moderarea 
conținutului și practicile de publicitate, 
pentru a se asigura că eliminarea și 
blocarea conținuturilor dăunătoare sunt 
limitate la strictul necesar; invită comisia 
să ia în considerare acest lucru într-un 
instrument specific care să însoțească 
actul legislativ privind serviciile digitale;

Or. en

Amendamentul 198
Nadine Morano
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut 
legal, dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte 
în materie de transparență în ceea ce 
privește moderarea conținutului sau 
practicile de publicitate politică, pentru a 
se asigura că eliminarea și blocarea 
conținuturilor dăunătoare sunt limitate la 
strictul necesar;

15. subliniază că, având în vedere 
necesitatea de a stabili un echilibru între 
libertatea de exprimare și eliminarea 
conținutului, blocarea sau eliminarea 
acestuia ar trebui să vizeze doar 
conținutul ilegal sau presupus ilegal, cu 
posibilitatea introducerii unei căi de atac 
eficiente în fața unei instanțe. Astfel, 
conținutul legal nu ar trebui, prin natura 
sa, să facă obiectul unei eliminări sau 
blocări.

Or. fr

Amendamentul 199
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, 
de asemenea, anumite tipuri de conținut 
legal, dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte în 
materie de transparență în ceea ce privește 
moderarea conținutului sau practicile de 
publicitate politică, pentru a se asigura că 
eliminarea și blocarea conținuturilor 
dăunătoare sunt limitate la strictul 
necesar;

15. se așteaptă ca actul legislativ 
privind serviciile digitale să prevadă norme 
în ceea ce privește moderarea conținutului 
sau practicile de publicitate politică, pentru 
a se asigura că eliminarea conținuturilor 
este în conformitate cu standardele în 
materie de drepturi ale omului și că se 
limitează la conținuturile care sunt în 
mod incontestabil ilegale sau care au fost 
declarate ilegale de sistemul judiciar;

Or. en

Amendamentul 200
Moritz Körner
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Propunere de rezoluție
Punctul 15

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut legal, 
dar dăunător, pentru a garanta un 
ecosistem digital echitabil; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte în 
materie de transparență în ceea ce privește 
moderarea conținutului sau practicile de 
publicitate politică, pentru a se asigura că 
eliminarea și blocarea conținuturilor 
dăunătoare sunt limitate la strictul 
necesar;

15. subliniază că ar trebui abordate, de 
asemenea, anumite tipuri de conținut legal, 
dar potențial dăunător; se așteaptă ca 
orientările să prevadă norme mai stricte în 
materie de transparență în ceea ce privește 
moderarea conținutului sau practicile de 
publicitate politică, pentru a se asigura că 
eliminarea și blocarea conținuturilor 
potențial dăunătoare sunt evitate;

Or. en

Amendamentul 201
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 24 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24b. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității personalizate, în special al 
reclamelor orientate cu maximă precizie 
și al celor comportamentale, precum și al 
evaluărilor persoanelor, în special asupra 
minorilor, ea constituind o imixtiune în 
viața privată a persoanelor, ridicând 
semne de întrebate în ceea ce privește 
colectarea și utilizarea datelor pentru a 
personaliza publicitatea cu scopul de a 
oferi produse sau servicii sau a stabili 
prețuri; invită, prin urmare, Comisia să 
introducă o interdicție cu eliminare 
progresivă în ceea ce privește publicitatea 
personalizată, începând cu minorii, și să 
interzică utilizarea practicilor 
discriminatorii pentru a furniza servicii 
sau produse;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 - subpunctul 1 (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

susține că aceste forme de conținuturi 
dăunătoare includ acțiuni țintite bazate pe 
caracteristici care expun vulnerabilități 
fizice sau psihologice, conținuturi legate 
de sănătate, cum ar fi dezinformarea cu 
privire la cauzele COVID-19 sau 
remediile împotriva acestei boli și 
probleme emergente, precum abuzul 
organizat al mai multor platforme, 
aplicații de inteligență artificială care 
creează profiluri false sau manipularea 
conținutului online; subliniază că ar 
trebui să se acorde o atenție specială 
conținuturilor dăunătoare în contextul 
utilizării internetului de către minori, în 
special în ceea ce privește expunerea lor 
la hărțuire cibernetică, hărțuire sexuală, 
pornografie, violență sau automutilare;

Or. en

Amendamentul 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 15 – liniuța 1 (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- ca principiu general, consideră că 
publicitatea direcționată poate avea un 
impact economic și social pozitiv și 
subliniază faptul că RGPD trebuie să fie 
aplicat integral și corect pentru a asigura 
respectarea vieții private a utilizatorilor;
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Or. en

Amendamentul 204
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. arată că actul legislativ privind 
serviciile digitale nu trebuie să folosească 
noțiunea de „conținut dăunător”, care nu 
are definiție juridică, ci să abordeze 
problema publicării de conținut ilegal; 
subliniază că difuzarea de informații false 
și rasiste pe platformele de comunicare 
socială ar trebui să fie limitată 
acordându-le utilizatorilor controlul 
asupra conținutului propus; evidențiază 
că gestionarea conținutului pe baza 
urmăririi acțiunilor utilizatorilor ar trebui 
să necesite consimțământul utilizatorului; 
propune ca utilizatorii rețelelor de 
socializare să aibă dreptul de a-și vedea 
cronologia activităților; sugerează ca 
platformele dominante să le ofere 
utilizatorilor o interfață de programare 
astfel încât conținutul să fie gestionat de 
programe informatice sau servicii la 
alegere;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. subliniază că personalizarea 
mediilor informaționale care este 
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facilitată de crearea unor profiluri bazate 
pe date aduce noi capacități de 
manipulare a persoanelor în moduri 
subtile, dar foarte eficiente; subliniază că, 
atunci când crearea de profiluri este 
utilizată la scară largă pentru acțiuni 
politice de mare precizie cu scopul de a 
manipula comportamentul la vot, aceasta 
poate submina în mod semnificativ bazele 
democrației; prin urmare, se așteaptă ca 
Comisia să furnizeze orientări privind 
utilizarea unor astfel de tehnologii 
digitale persuasive în campaniile 
electorale și în practicile de publicitate 
politică;

Or. en

Amendamentul 206
Dragoş Tudorache

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. consideră că publicitatea politică 
înșelătoare sau obscură reprezintă o 
categorie specială de amenințare online, 
deoarece influențează mecanismele de 
bază care permit funcționarea societății 
noastre democratice, în special atunci 
când un astfel de conținut este sponsorizat 
de terți și de actori străini; solicită, în 
acest sens, stabilirea unor cerințe stricte 
de transparență pentru expunerea 
publicității politice plătite;

Or. en

Amendamentul 207
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 15 a (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

15a. solicită furnizorilor de servicii 
digitale să ia măsurile necesare pentru a 
identifica și a eticheta conținutul încărcat 
de boți sociali.

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. este preocupat de platformele și 
serviciile care își blochează în mod 
deliberat utilizatorii pe respectiva 
platformă specifică, amplificând astfel 
puterea dominantă pe piață și capacitatea 
acestora de a realiza un profil și mai 
detaliat al utilizatorilor lor, creând 
profiluri extrem de invazive și revelatoare 
ale acestora; prin urmare, invită Comisia 
să garanteze interoperabilitatea serviciilor 
digitale; în acest sens, consideră că 
interfețele de programare a aplicațiilor, 
care permit utilizatorului să se 
interconecteze între platforme și să 
importe reguli de moderare a 
conținuturilor în conținutul pe care îl 
vizualizează pe o platformă, sunt 
instrumente utile, care oferă o 
interoperabilitate reală utilizatorilor și 
care, prin urmare, sporesc posibilitățile 
acestora de a alege dintre diferite tipuri de 
sisteme de recomandări și servicii;

Or. en

Amendamentul 209
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Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 15 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15b. ia act de impactul negativ potențial 
al publicității și al gestionării conținutului 
orientate cu maximă precizie, precum și 
de cel al evaluării persoanelor, în special 
asupra minorilor și a altor grupuri 
vulnerabile, acestea constituind o 
imixtiune în viața privată a persoanelor, 
ridicând semne de întrebare în ceea ce 
privește colectarea și utilizarea datelor 
pentru a determina destinatarii respectivei 
publicități cu scopul de a oferi produse 
sau servicii sau a stabili prețuri; 
reconfirmă faptul că Directiva asupra 
confidențialității și comunicațiilor 
electronice dispune ca gestionarea 
specifică a conținuturilor să facă obiectul 
exprimării consimțământului și să fie 
interzisă în absența acestuia;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 15 c (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

15c. constată că politicile de monetizare 
a conținuturilor afectează tipul de 
conținut care este vizualizat de utilizatori 
și, în consecință, și tipul de conținut care 
va fi încărcat de aceștia; prin urmare, 
solicită ca platformele de găzduire de 
conținut online să aibă obligația de a 
aplica politici transparente și 
nediscriminatorii de demonetizare a 
conținuturilor, pentru a garanta pe deplin 
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dreptul la libertatea de exprimare online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online;

16. subliniază decalajul dintre viteza și 
capacitatea mașinilor, pe de o parte, și 
capacitatea oamenilor de a monitoriza 
aceste mașini, pe de altă parte; prin 
urmare, consideră că răspunderea le 
aparține întotdeauna supraveghetorilor 
umani – și solicită elaborarea unor norme 
fondate pe dovezi care necesită date solide 
privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online, pentru a oferi 
un sistem transparent, care să poată oferi 
încredere tuturor;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online;

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online, precum și 
privind incidența și prevenirea activității 
ilegale online, în special a celei împotriva 
copiilor și a altor grupuri vulnerabile;



PE653.762v02-00 114/141 AM\1208140RO.docx

RO

Or. en

Amendamentul 213
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online;

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online, precum și 
privind algoritmii de gestionare a 
conținuturilor utilizați de platformele 
online;

Or. en

Amendamentul 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online;

16. consideră că elaborarea unor norme 
fondate pe obligația de asumare a 
responsabilității și pe dovezi necesită, atât 
în sectorul privat, cât și în cel public,  date 
solide privind prevalența și eliminarea 
conținutului ilegal online;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
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Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, mai exact cu privire la 
procedurile lor de moderare a 
conținutului, inclusiv date standardizate 
despre volumul conținuturilor eliminate și 
motivele care justifică această eliminare, 
tipul și justificarea cererilor de eliminare 
primite, numărul de solicitări a căror 
executare a fost refuzată și motivele 
refuzului;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații 
cuprinzătoare și consecvente de a publica 
rapoarte periodice, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale, inclusiv, printre altele, 
informații despre măsurile adoptate 
împotriva activităților ilegale online, 
numărul materialelor ilegale eliminate, 
numărul și rezultatul plângerilor interne 
și al căilor de atac;

Or. en

Amendamentul 217
Beata Kempa, Patryk Jaki
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Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice anuale, 
proporționale cu amploarea lor și cu 
capacitățile lor operaționale; subliniază că 
rapoartele în cauză, care acoperă 
acțiunile întreprinse în anul precedent 
anului de depunere, ar trebui depuse până 
la sfârșitul primului trimestru al anului 
respectiv;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale; în cazul abuzurilor sexuale 
asupra copiilor, raportarea trebuie făcută 
către Centrul UE pentru prevenirea și 
combaterea abuzurilor sexuale asupra 
copiilor;

Or. en

Amendamentul 219
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 17
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de a 
publica rapoarte periodice, proporționale 
cu amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații 
cuprinzătoare și consecvente de a publica 
rapoarte periodice, proporționale cu 
amploarea lor și cu capacitățile lor 
operaționale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 17

Propunerea de rezoluție Amendamentul

17. solicită, în acest sens, ca 
platformele să fie supuse unei obligații de 
a publica rapoarte periodice, 
proporționale cu amploarea lor și cu 
capacitățile lor operaționale;

17. solicită ca marile platforme 
comerciale online să pună la dispoziția 
publicului procedurile și deciziile lor de 
eliminare a conținuturilor; 

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice;

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice, care să includă date 
standardizate privind numărul de cereri 
de eliminare și bazele lor legale, numărul 
de cereri de eliminare care au făcut 
obiectul unor căi de atac administrative 
sau judiciare, rezultatul acestor proceduri 
și numărul total de decizii de impunere a 
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unor sancțiuni, inclusiv o descriere a 
tipului de sancțiune aplicat;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice;

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice care să includă, printre 
altele, informații privind numărul de 
ordine de eliminare, numărul de 
conținuturi sau activități ilegale 
identificate care au condus la anchetare și 
urmărire penală și numărul de cazuri de 
conținuturi sau activități identificate în 
mod eronat ca fiind ilegale;

Or. en

Amendamentul 223
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice;

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice care să includă, printre 
altele, informații privind numărul de 
ordine de eliminare, numărul de 
conținuturi sau activități ilegale 
identificate care au condus la anchetare și 
urmărire penală și numărul de cazuri de 
conținuturi sau activități identificate în 
mod eronat ca fiind ilegale;



AM\1208140RO.docx 119/141 PE653.762v02-00

RO

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice;

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice referitoare la cererile 
lor de eliminare a conținuturilor ilegale 
de pe platformele digitale;

Or. en

Amendamentul 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 18

Propunerea de rezoluție Amendamentul

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice;

18. solicită și ca autoritățile naționale 
să respecte o obligație de publicare a unor 
rapoarte periodice anuale;

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
fragmentarea supravegherii și controlului 
publice a platformelor, precum și cu 
privire la faptul că, deseori, organismele 

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
lipsa documentată a resurselor financiare 
și umane necesare organismelor de control 
și supraveghere pentru a-și îndeplini în 
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de supraveghere nu dispun de resursele 
financiare și umane necesare pentru a-și 
îndeplini în mod adecvat sarcinile; solicită 
o cooperare sporită în ceea ce privește 
supravegherea reglementară a serviciilor 
digitale;

mod adecvat sarcinile;

Or. en

Amendamentul 227
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 19

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
fragmentarea supravegherii și controlului 
publice a platformelor, precum și cu privire 
la faptul că, deseori, organismele de 
supraveghere nu dispun de resursele 
financiare și umane necesare pentru a-și 
îndeplini în mod adecvat sarcinile; solicită 
o cooperare sporită în ceea ce privește 
supravegherea reglementară a serviciilor 
digitale;

19. își exprimă îngrijorarea cu privire la 
fragmentarea supravegherii și controlului 
public al platformelor online și al altor 
furnizori de servicii digitale, precum și cu 
privire la faptul că, deseori, organismele de 
supraveghere nu dispun de resursele 
financiare și umane de care au nevoie 
pentru a-și îndeplini în mod adecvat 
sarcinile; solicită o cooperare sporită în 
ceea ce privește supravegherea 
reglementară a serviciilor digitale;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 19 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

19a. consideră că, pentru a garanta 
aplicarea adecvată a actului legislativ 
privind serviciile digitale, supravegherea 
respectării acestuia ar trebui încredințată 
unei autorități independente, în timp ce 
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orice decizie referitoare la conținut ar 
trebui să rămână întotdeauna de 
competența sistemului judiciar; în acest 
sens, subliniază că sancționarea pentru 
nerespectarea actului legislativ privind 
serviciile digitale ar trebui să se bazeze pe 
o evaluare a unui set clar de factori, cum 
ar fi proporționalitatea, măsurile tehnice 
și organizatorice și neglijența, iar 
sancțiunile rezultate ar trebui să se bazeze 
pe un procent din cifra de afaceri anuală 
globală a unei întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și 
să ofere orientări rapide și fiabile cu 
privire la contextele în care conținutul 
legal este considerat dăunător;

eliminat

Or. pl

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

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 

eliminat
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supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și 
să ofere orientări rapide și fiabile cu 
privire la contextele în care conținutul 
legal este considerat dăunător;

Or. en

Amendamentul 231
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și 
să ofere orientări rapide și fiabile cu 
privire la contextele în care conținutul 
legal este considerat dăunător;

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

Or. en
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Amendamentul 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și 
să ofere orientări rapide și fiabile cu 
privire la contextele în care conținutul 
legal este considerat dăunător;

20. solicită Comisiei să supravegheze 
în mod eficace respectarea normelor 
aplicabile, în special aplicarea garanțiilor 
procedurale și a transparenței;

Or. fr

Amendamentul 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și să 
ofere orientări rapide și fiabile cu privire la 
contextele în care conținutul legal este 
considerat dăunător;

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; subliniază că acest 
organism ar trebui să garanteze o punere în 
aplicare armonizată a acestor norme în 
Uniune, aplicarea garanțiilor procedurale 
și transparența; consideră că acest 
organism ar trebui să ofere orientări 
fiabile cu privire la contextele în care 
conținutul legal este considerat dăunător;

Or. en

Amendamentul 234
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Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și să 
ofere orientări rapide și fiabile cu privire la 
contextele în care conținutul legal este 
considerat dăunător;

20. sprijină exercitarea unei 
supravegheri efective a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și să 
ofere orientări rapide și fiabile cu privire la 
modurile în care conținutul ilegal este 
abordat;

Or. en

Amendamentul 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. sprijină crearea unui organism 
independent al UE care să exercite o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența și să 
ofere orientări rapide și fiabile cu privire 
la contextele în care conținutul legal este 
considerat dăunător;

20. sprijină crearea unui mecanism de 
asigurare a respectării dispozițiilor la 
nivelul UE, cu o alocare clară a 
responsabilităților și a instrumentelor 
necesare de aplicare pentru a exercita o 
supraveghere efectivă a respectării 
normelor aplicabile; consideră că acest 
organism ar trebui să garanteze aplicarea 
garanțiilor procedurale și transparența;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism 
al UE, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care 
să se analizeze în mod structurat 
eliminarea și blocarea conținuturilor 
ilegale la nivelul UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism 
al UE, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care să 
se analizeze în mod structurat eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE;

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestor organisme 
ale UE, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care să 
se analizeze în mod structurat eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE; subliniază că aceste rapoarte ar 
trebui publicate anual de serviciile publice 
ale instituțiilor UE;

Or. pl

Amendamentul 238
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism 
al UE, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care să 
se analizeze în mod structurat eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE;

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția publicului, 
inclusiv prin elaborarea unor rapoarte 
anuale în care să se analizeze în mod 
structurat eliminarea conținuturilor la 
nivelul UE; consideră că trebuie raportate 
și cazurile care nu au condus la 
eliminarea conținuturilor sau la 
dezactivarea accesului la acestea;

Or. en

Amendamentul 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism al 
UE, care ar trebui însărcinat cu elaborarea 
unor rapoarte anuale în care să se analizeze 
în mod structurat eliminarea și blocarea 
conținuturilor ilegale la nivelul UE;

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui mecanism 
al UE de asigurare a respectării 
dispozițiilor, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care să 
se analizeze în mod structurat eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 21
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism al 
UE, care ar trebui însărcinat cu elaborarea 
unor rapoarte anuale în care să se analizeze 
în mod structurat eliminarea și blocarea 
conținuturilor ilegale la nivelul UE;

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism al 
UE, care ar trebui însărcinat cu elaborarea 
unor rapoarte anuale în care să se analizeze 
în mod structurat detectarea, eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE;

Or. en

Amendamentul 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 21

Propunerea de rezoluție Amendamentul

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția acestui organism 
al UE, care ar trebui însărcinat cu 
elaborarea unor rapoarte anuale în care să 
se analizeze în mod structurat eliminarea și 
blocarea conținuturilor ilegale la nivelul 
UE;

21. consideră că rapoartele privind 
transparența elaborate de platforme și de 
autoritățile naționale competente ar trebui 
să fie puse la dispoziția Comisiei, care ar 
trebui însărcinată cu elaborarea unor 
rapoarte anuale în care să se analizeze în 
mod structurat eliminarea și blocarea 
conținuturilor ilegale la nivelul UE;

Or. fr

Amendamentul 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al 
UE nu ar trebui să își asume rolul de 
moderator al conținutului, ci ar trebui să 

eliminat
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analizeze, în urma unei plângeri sau din 
proprie inițiativă, dacă și în ce mod 
furnizorii de servicii digitale amplifică 
conținutul ilegal; solicită ca această 
autoritate de reglementare să aibă 
competența de a impune amenzi 
proporționale sau alte acțiuni corective 
atunci când platformele nu furnizează în 
timp util suficiente informații cu privire la 
procedurile sau algoritmii lor;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al 
UE nu ar trebui să își asume rolul de 
moderator al conținutului, ci ar trebui să 
analizeze, în urma unei plângeri sau din 
proprie inițiativă, dacă și în ce mod 
furnizorii de servicii digitale amplifică 
conținutul ilegal; solicită ca această 
autoritate de reglementare să aibă 
competența de a impune amenzi 
proporționale sau alte acțiuni corective 
atunci când platformele nu furnizează în 
timp util suficiente informații cu privire la 
procedurile sau algoritmii lor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 244
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al 
UE nu ar trebui să își asume rolul de 
moderator al conținutului, ci ar trebui să 
analizeze, în urma unei plângeri sau din 
proprie inițiativă, dacă și în ce mod 
furnizorii de servicii digitale amplifică 
conținutul ilegal; solicită ca această 
autoritate de reglementare să aibă 
competența de a impune amenzi 
proporționale sau alte acțiuni corective 
atunci când platformele nu furnizează în 
timp util suficiente informații cu privire la 
procedurile sau algoritmii lor;

22. solicită ca autoritatea competentă 
să aibă competența de a impune amenzi 
proporționale sau alte acțiuni corective 
atunci când platformele nu furnizează în 
timp util suficiente informații cu privire la 
procedurile sau algoritmii lor;

Or. en

Amendamentul 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al UE 
nu ar trebui să își asume rolul de moderator 
al conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal; 
solicită ca această autoritate de 
reglementare să aibă competența de a 
impune amenzi proporționale sau alte 
acțiuni corective atunci când platformele 
nu furnizează în timp util suficiente 
informații cu privire la procedurile sau 
algoritmii lor;

22. subliniază că acest organism al UE 
nu ar trebui să își asume rolul de moderator 
al conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal, 
de exemplu motoarele de recomandare și 
funcțiile de optimizare, cum ar fi 
completarea automată și tendințele; 
solicită ca această autoritate de 
reglementare să aibă competența de a 
impune amenzi proporționale sau alte 
acțiuni corective atunci când platformele 
nu furnizează în timp util suficiente 
informații cu privire la procedurile sau 
algoritmii lor;

Or. en
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Amendamentul 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al UE 
nu ar trebui să își asume rolul de moderator 
al conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal; 
solicită ca această autoritate de 
reglementare să aibă competența de a 
impune amenzi proporționale sau alte 
acțiuni corective atunci când platformele 
nu furnizează în timp util suficiente 
informații cu privire la procedurile sau 
algoritmii lor;

22. subliniază că instituțiile UE nu ar 
trebui să își asume rolul de moderator al 
conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal; 
solicită ca instituțiile UE să aibă 
competența de a indica acțiuni corective 
atunci când platformele nu furnizează în 
timp util suficiente informații cu privire la 
procedurile sau algoritmii lor;

Or. pl

Amendamentul 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Propunere de rezoluție
Punctul 22

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22. subliniază că acest organism al UE 
nu ar trebui să își asume rolul de moderator 
al conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal; 
solicită ca această autoritate de 
reglementare să aibă competența de a 
impune amenzi proporționale sau alte 
acțiuni corective atunci când platformele 
nu furnizează în timp util suficiente 
informații cu privire la procedurile sau 
algoritmii lor;

22. subliniază că acest mecanism al UE 
de asigurare a respectării dispozițiilor nu 
ar trebui să își asume rolul de moderator al 
conținutului, ci ar trebui să analizeze, în 
urma unei plângeri sau din proprie 
inițiativă, dacă și în ce mod furnizorii de 
servicii digitale amplifică conținutul ilegal; 
solicită ca această autoritate de 
reglementare să aibă competența de a 
impune amenzi proporționale sau alte 
acțiuni corective atunci când platformele 
nu furnizează în timp util suficiente 
informații cu privire la procedurile sau 
algoritmii lor;

Or. en
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Amendamentul 248
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. este preocupat de faptul că 
utilizarea în măsură tot mai mare a 
proceselor decizionale automatizate și a 
învățării automate în scopuri precum 
identificarea și previzionarea 
comportamentului sau publicitatea 
direcționată duce la o discriminare directă 
și indirectă exacerbată pe criterii precum 
sexul, rasa, culoarea pielii, originea 
etnică sau socială, caracteristicile 
genetice, limba, religia sau convingerile, 
opinia politică sau orice altă opinie, 
apartenența la o minoritate națională, 
proprietatea, nașterea, handicapul, vârsta 
sau orientarea sexuală atunci când se 
utilizează servicii digitale; insistă asupra 
faptului că actul legislativ privind 
serviciile digitale trebuie să își propună să 
asigure un nivel ridicat de transparență în 
ceea ce privește funcționarea serviciilor 
online și un mediu digital lipsit de 
discriminare;

Or. en

Amendamentul 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. consideră că este necesar, având 
în vedere fragmentarea în creștere a 
legislațiilor naționale privind combaterea 
conținutului ilegal, să se consolideze 
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mecanismele de cooperare între statele 
membre, în special cu sprijinul Comisiei 
și al agențiilor Uniunii Europene; 
subliniază importanța unui astfel de 
dialog, în special cu privire la diferențele 
dintre state în aprecierea legalității sau a 
ilegalității conținutului și a impactului 
potențial al acestuia;

Or. fr

Amendamentul 250
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22a. salută inițiativa Comisiei de a 
înființa un Observator european al mass-
mediei digitale care să sprijine serviciile 
independente de verificare a faptelor, să 
extindă cunoștințele publicului despre 
dezinformarea online și să sprijine 
autoritățile publice responsabile cu 
monitorizarea mass-mediei digitale;

Or. en

Amendamentul 251
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. este preocupat de faptul că 
utilizarea în măsură tot mai mare a 
proceselor decizionale automatizate și a 
învățării automate în scopuri precum 
identificarea și previzionarea 
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comportamentului sau publicitatea 
direcționată poate duce la o discriminare 
directă și indirectă exacerbată pe criterii 
precum sexul, rasa, culoarea pielii, 
originea etnică sau socială, 
caracteristicile genetice, limba, religia sau 
convingerile, opinia politică sau orice altă 
opinie, apartenența la o minoritate 
națională, proprietatea, nașterea, 
handicapul, vârsta sau orientarea sexuală 
atunci când se utilizează servicii digitale; 
insistă asupra faptului că actul legislativ 
privind serviciile digitale trebuie să își 
propună să asigure un nivel ridicat de 
transparență în ceea ce privește 
funcționarea serviciilor online și un 
mediu digital lipsit de discriminare;

Or. en

Amendamentul 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Propunere de rezoluție
Punctul 22 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

22b. consideră că este necesar să se 
consolideze, de asemenea, răspunderea 
piețelor, printr-un regim de răspundere 
specific, pentru a proteja consumatorii 
împotriva produselor dăunătoare, în 
special prin informații și transparență, 
precum și pentru a garanta drepturile 
acestora;

Or. fr

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
proceduri ușor accesibile de depunere a 
plângerilor, prin căi de atac în justiție, prin 
măsuri educative și de sensibilizare cu 
privire la aspectele legate de protecția 
datelor;

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
proceduri ușor accesibile de depunere a 
plângerilor, prin mecanisme de raportare a 
conținutului ilegal și a comportamentului 
infracțional pentru persoane și 
întreprinderi, prin căi de atac în justiție, 
prin măsuri educative, inclusiv prin 
distribuirea de recomandări privind 
siguranța online a copilului, prin măsuri 
de sensibilizare cu privire la aspectele 
legate de protecția datelor și la siguranța 
în mediul online și prin asigurarea 
accesului gratuit la linii telefonice de 
asistență pentru copii și la servicii 
adecvate vârstei;

Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
proceduri ușor accesibile de depunere a 
plângerilor, prin căi de atac în justiție, prin 
măsuri educative și de sensibilizare cu 
privire la aspectele legate de protecția 
datelor;

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
obligații de transparență a serviciilor 
online și al unor proceduri ușor accesibile, 
imparțiale, eficiente și gratuite de 
depunere a plângerilor, prin căi de atac în 
justiție, prin măsuri educative și de 
sensibilizare cu privire la aspectele legate 
de protecția datelor;

Or. en
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Amendamentul 255
Patrick Breyer
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de rezoluție
Punctul 23

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
proceduri ușor accesibile de depunere a 
plângerilor, prin căi de atac în justiție, prin 
măsuri educative și de sensibilizare cu 
privire la aspectele legate de protecția 
datelor;

23. subliniază importanța de a le oferi 
utilizatorilor posibilitatea de a asigura chiar 
ei respectarea drepturi lor fundamentale 
online, inclusiv prin intermediul unor 
proceduri ușor accesibile, imparțiale, 
eficiente și gratuite de depunere a 
plângerilor, prin căi de atac în justiție, prin 
măsuri educative și de sensibilizare cu 
privire la aspectele legate de protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 256
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că, pentru a se bucura 
pe deplin de drepturile fundamentale, 
cum ar fi libertatea de exprimare și 
accesul la informații, existența unor 
abilități dezvoltate de alfabetizare 
mediatică rămâne esențială; reamintește 
rolul fundamental al alfabetizării 
mediatice drept una dintre soluțiile 
esențiale la problema tot mai mare a 
dezinformării și a discursului de incitare 
la ură și invită Comisia și statele membre 
să consolideze această soluție prin 
sprijinirea inițiativelor educative destinate 
atât elevilor, cât și cadrelor didactice, 
precum și prin campanii de sensibilizare 
orientate către societatea civilă;
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Or. en

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

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. subliniază că, pentru ca serviciile 
digitale să le poată oferi cetățenilor toate 
avantajele specifice, sunt indispensabile 
anumite standarde convenite de securitate 
esențială în spațiul cibernetic; constată, 
prin urmare, necesitatea urgentă ca 
statele membre să ia măsuri coordonate 
pentru a asigura igiena cibernetică de 
bază și pentru a preveni pericolele care 
pot fi evitate în spațiul cibernetic, inclusiv 
prin intermediul unor măsuri legislative;

Or. en

Amendamentul 258
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. pe lângă abilitarea utilizatorilor în 
ceea ce privește drepturile lor 
fundamentale online, solicită Comisiei să 
se asigure că utilizatorii au acces la 
conținuturi online diversificate și de 
calitate, ca mijloc de a ajunge la o 
cetățenie informată; în acest sens, invită 
Comisia să propună garanții care să 
asigure că conținutul media de calitate 
este ușor de accesat și ușor de găsit pe 
platformele terților;

Or. en
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Amendamentul 259
Tomas Tobé

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. invită, de asemenea, Comisia să 
stabilească un nou cadru care să evite 
exercitarea de către platforme a unui 
nivel secundar de control asupra 
conținutului furnizat sub 
responsabilitatea furnizorului de servicii 
media și care face obiectul unor 
standarde și al unei supravegheri 
specifice;

Or. en

Amendamentul 260
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 23 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23a. solicită ca furnizorii de servicii 
digitale să le ofere pe cât posibil 
utilizatorilor posibilitatea de a alege ce 
conținut doresc să li se prezinte și în ce 
ordine.

Or. en

Amendamentul 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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23b. subliniază că singura modalitate 
prin care serviciile digitale își pot atinge 
potențialul maxim este de a permite 
utilizatorilor să fie identificați fără 
echivoc într-un mod echivalent cu cel 
utilizat în serviciile offline; constată că 
identificarea online poate fi îmbunătățită 
prin aplicarea interoperabilității 
transfrontaliere a identificărilor 
electronice în Uniunea Europeană, astfel 
cum a fost prevăzută de Regulamentul e-
IDAS; reamintește că statele membre și 
instituțiile europene trebuie să garanteze 
că identificările electronice sunt sigure, 
că permit reducerea la minimum a datelor 
și că respectă toate celelalte aspecte ale 
RGPD;

Or. en

Amendamentul 262
Magdalena Adamowicz

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. pe lângă abilitarea utilizatorilor în 
ceea ce privește drepturile lor 
fundamentale online, solicită Comisiei să 
se asigure că utilizatorii au acces la 
conținuturi online diversificate și de 
calitate, ca mijloc de a ajunge la o 
cetățenie informată; în acest sens, invită 
Comisia să propună garanții care să 
asigure că conținutul media de calitate 
este ușor de accesat și ușor de găsit pe 
platformele terților;

Or. en

Amendamentul 263
Malin Björk
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Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. invită, de asemenea, Comisia să 
stabilească noi reguli care să interzică 
practicile platformelor care interferează 
cu libertatea și pluralismul mass-mediei, 
în special prin interzicerea exercitării de 
către platforme a unui nivel secundar de 
control asupra conținutului furnizat sub 
responsabilitatea furnizorului de servicii 
media și care face obiectul unor 
standarde și al unei supravegheri 
specifice;

Or. en

Amendamentul 264
Moritz Körner

Propunere de rezoluție
Punctul 23 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

23b. solicită, pe baza principiilor 
menționate anterior, ca actul legislativ 
privind serviciile digitale să armonizeze și 
să înlocuiască măsurile privind 
răspunderea prevăzute în Directiva 
privind dreptul de autor pe piața unică 
digitală, în Directiva serviciilor mass-
media audiovizuale și în Regulamentul 
privind prevenirea diseminării 
conținutului online cu caracter terorist.

Or. en

Amendamentul 265
Malin Björk

Propunere de rezoluție
Punctul 23 c (nou)
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

23c. subliniază cu fermitate importanța 
pluralismului mass-mediei, a serviciului 
public în domeniul mass-media și a 
mijloacelor de informare independente, 
precum și a celor necomerciale pentru 
accesul cetățenilor la informații de 
calitate; este ferm convins că 
dezinformarea și „știrile false” pot fi 
combătute doar prin accesul publicului la 
informații și educație de înaltă calitate; 
subliniază importanța mecanismelor care 
sprijină mijloacele de informare 
independente și serviciul public în 
domeniul mass-media;

Or. en

Amendamentul 266
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 24 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24a. recomandă Comisiei să creeze un 
sistem de verificare pentru utilizatorii de 
servicii digitale, pentru a asigura protecția 
datelor cu caracter personal și verificarea 
vârstei, în special pentru minori, care să 
nu fie folosit pentru a urmări 
comportamentul utilizatorilor pe alte site-
uri sau în scopuri comerciale;

Or. en

Amendamentul 267
Paul Tang

Propunere de rezoluție
Punctul 24 c (nou)



AM\1208140RO.docx 141/141 PE653.762v02-00

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

24c. constată că serviciile digitale 
colectează în mod inutil date cu caracter 
personal la momentul înregistrării pentru 
un serviciu, precum data și locul nașterii, 
numărul telefonului mobil și adresa 
poștală, deseori din cauza folosirii unui 
sistem care permite autentificarea unică; 
subliniază că RGPD descrie în mod clar 
principiul reducerii la minimum a datelor, 
limitând astfel datele colectate la cele care 
sunt strict necesare pentru scopul 
urmărit; solicită, prin urmare, Comisiei să 
creeze un sistem de autentificare unic la 
nivel european și să introducă obligația 
de a oferi întotdeauna și o opțiune de 
autentificare manuală;

Or. en


