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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 
7, 8, 11, 13, 22 in 24,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 
7, 8, 11, 13, 21, 22, 23, 24, 25 in 26,

Or. en

Predlog spremembe 2
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 
7, 8, 11, 13, 22 in 24,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah, zlasti členov 6, 
7, 8, 11, 13, 21, 22, 24 in 38,

Or. en

Predlog spremembe 3
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (splošna uredba o varstvu 
podatkov)2,

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. aprila 2016 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov in o prostem pretoku takih 
podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (splošna uredba o varstvu 
podatkov, SUVP)2,
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_________________ _________________
2 UL L 119, 4.5.2016, str. 1. 2 UL L 119, 4.5.2016, str. 1.

Or. en

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

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju 
Direktive 2010/13/EU Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2010 
o usklajevanju nekaterih zakonov in 
drugih predpisov držav članic o 
opravljanju avdiovizualnih medijskih 
storitev (direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah)3a,
_________________
3a UL L 95, 15.4.2010, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 5
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2018/1808 o spremembi Direktive 
2010/13/EU o usklajevanju nekaterih 
zakonov in drugih predpisov držav članic 
o opravljanju avdiovizualnih medijskih 
storitev (direktiva o avdiovizualnih 
medijskih storitvah) glede na 
spreminjajoče se tržne razmere,

Or. en
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Predlog spremembe 6
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2018/1808 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 14. novembra 2018 o 
spremembi Direktive 2010/13/EU o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih 
predpisov držav članic o opravljanju 
avdiovizualnih medijskih storitev 
(direktiva o avdiovizualnih medijskih 
storitvah)1a glede na spreminjajoče se 
tržne razmere,
_________________
1a UL L 303, 28.11.2018, str. 69.

Or. en

Predlog spremembe 7
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
2011/93/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju 
proti spolni zlorabi in spolnemu 
izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji 
in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2004/68/PNZ4,

črtano

_________________
4 UL L 335, 17.12.2011, str. 1.

Or. en
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Predlog spremembe 8
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive 
2011/93/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 13. decembra 2011 o boju 
proti spolni zlorabi in spolnemu 
izkoriščanju otrok ter otroški pornografiji 
in nadomestitvi Okvirnega sklepa Sveta 
2004/68/PNZ4,

črtano

_________________
4 UL L 335, 17.12.2011, str. 1.

Or. en

Predlog spremembe 9
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2019/790 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 17. aprila 2019 o avtorski in 
sorodnih pravicah na enotnem digitalnem 
trgu in spremembi direktiv 96/9/ES in 
2001/29/ES (direktiva o avtorski 
pravici)1a,
_________________
1a UL L 130, 17.5.2019, str. 92.

Or. fr
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Predlog spremembe 10
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Direktive (EU) 
2019/790 o avtorski in sorodnih pravicah 
na enotnem digitalnem trgu,

Or. en

Predlog spremembe 11
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju priporočila 
Komisije z dne 1. marca 2018 o ukrepih za 
učinkovito preprečevanje nezakonitih 
spletnih vsebin (C(2018)1177),

Or. en

Predlog spremembe 12
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča 
Evropske unije z dne 24. novembra 2011 v 
zadevi C-70/105a,
_________________
5a Sodba Sodišča z dne 
24. novembra 2011, Scarlet Extended SA 
proti Société belge des auteurs, 
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compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM).

Or. en

Predlog spremembe 13
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Europolove ocene 
ogroženosti zaradi internetnega 
organiziranega kriminala (IOCTA) z dne 
18. septembra 2018,

Or. en

Predlog spremembe 14
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča 
Evropske unije z dne 3. oktobra 2019 v 
zadevi C-18/185,

črtano

_________________
5 Sodba Sodišča z dne 3. oktobra 2019, 
Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

Predlog spremembe 15
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly



AM\1208140SL.docx 9/134 PE653.762v02-00

SL

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju sodbe Sodišča 
Evropske unije z dne 3. oktobra 2019 v 
zadevi C-18/185,

– ob upoštevanju povezane sodne 
prakse Sodišča Evropske unije,

_________________
5 Sodba Sodišča z dne 3. oktobra 2019, 
Eva Glawischnig-Piesczek proti Facebook 
Ireland Limited, C-18/18, 
ECLI:EU:C:2019:821.

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava -A (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-A. ker morajo biti temeljne pravice, 
kot so varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, načelo nediskriminacije ter 
svoboda izražanja in obveščanja, 
ukoreninjene v samem jedru uspešne in 
trajne evropske politike o digitalnih 
storitvah; ker morajo biti te pravice 
izražene v črki zakona in v duhu 
njegovega izvajanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava A b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ab. ker zaupanje uporabnikov lahko 
pridobijo samo digitalne storitve, ki 
spoštujejo temeljne pravice, s čimer se 
zagotovijo uporaba storitev in 
konkurenčna prednost ter stabilni 
poslovni modeli za podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 18
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so bila pravila o varstvu 
podatkov, ki se uporabljajo za vse 
ponudnike digitalnih storitev na ozemlju 
EU, nedavno posodobljena in 
harmonizirana po vsej EU s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov;

B. ker so bila pravila o varstvu 
podatkov, ki se uporabljajo za vse 
ponudnike digitalnih storitev na ozemlju 
EU, nedavno posodobljena in 
harmonizirana po vsej EU s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov; ker bi se moral 
akt o digitalnih storitvah uporabljati brez 
poseganja v veljavna pravila iz splošne 
uredbe o varstvu podatkov in iz drugih 
instrumentov, kot je direktiva o avtorski 
pravici;

Or. fr

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker so bila pravila o varstvu 
podatkov, ki se uporabljajo za vse 
ponudnike digitalnih storitev na ozemlju 
EU, nedavno posodobljena in 
harmonizirana po vsej EU s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov;

B. ker so bila pravila o varstvu 
podatkov, ki se uporabljajo za vse 
ponudnike digitalnih storitev na ozemlju 
EU, nedavno posodobljena in 
harmonizirana po vsej EU s Splošno 
uredbo o varstvu podatkov, zato je treba 
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okrepiti njeno izvrševanje;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so pravila o zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij, kot so 
določena v direktivi o obdelavi osebnih 
podatkov in varstvu zasebnosti na 
področju elektronskih komunikacij, 
trenutno v postopku revizije;

Or. en

Predlog spremembe 21
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker so pravila o zasebnosti v zvezi z 
elektronskimi komunikacijami, ki 
zajemajo del digitalnih storitev, o katerih 
poteka razprava, zajeta v direktivi o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah 
in bodo dodatno usklajena v okviru 
uredbe o e-zasebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 22
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei
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Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, ki 
se delijo prek storitev v oblaku ali spletnih 
platform, eksponentno povečal;

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, kot 
je slikovno spletno gradivo, ki prikazuje 
spolno zlorabo otrok, ki se delijo prek 
storitev v oblaku ali spletnih platform, 
izredno hitro eksponentno povečal;

Or. en

Predlog spremembe 23
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, ki 
se delijo prek storitev v oblaku ali spletnih 
platform, eksponentno povečal;

C. ker se je obseg razpoložljivih 
storitev in dejavnosti uporabnikov, 
vključno z nezakonitimi storitvami in 
dejavnostmi, ki se delijo prek storitev v 
oblaku ali spletnih platform, eksponentno 
povečal;

Or. en

Predlog spremembe 24
Kris Peeters, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, ki 
se delijo prek storitev v oblaku ali spletnih 

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, ki 
se delijo prek spletnih platform, vključno s 
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platform, eksponentno povečal; storitvami v oblaku, eksponentno povečal;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s škodljivimi 
in nezakonitimi vsebinami, ki se delijo 
prek storitev v oblaku ali spletnih platform, 
eksponentno povečal;

C. ker se je obseg vseh vrst vsebin, ki 
jih ustvarijo uporabniki, vključno z 
nezakonitimi vsebinami, ki se delijo prek 
storitev v oblaku ali spletnih platform, 
eksponentno povečal;

Or. en

Predlog spremembe 26
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker se je obseg vsebin, ki jih 
ustvarijo uporabniki, vključno s 
škodljivimi in nezakonitimi vsebinami, ki 
se delijo prek storitev v oblaku ali spletnih 
platform, eksponentno povečal;

C. ker napredne tehnologije 
olajšujejo širjenje zakonitih in 
nezakonitih vsebin, ki se delijo prek 
storitev v oblaku ali spletnih platform;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je pri uporabi osebnih 
podatkov za profiliranje posameznika in 
pri naknadni spremembi namena te 
uporabe, tudi pri zbiranju na videz 
neškodljivih podatkov iz digitalnih sledi 
posameznikov, mogoče z rudarjenjem 
dobiti vpogled, ki lahko omogoči zelo 
natančno sklepanje o zelo osebnih 
informacijah, zlasti kadar se ti podatki 
združijo z drugimi nabori podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 28
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cb. ker družbeni mediji in druge 
platforme za širjenje vsebine uporabljajo 
tehnike profiliranja za ciljno usmerjanje 
in širjenje svojih vsebin, pa tudi oglasov; 
ker o tem, kako ravnati z vsebinami tretjih 
oseb na spletnih platformah, jih 
prednostno razvrščati, širiti in brisati, tudi 
med političnimi in volilnimi kampanjami, 
odločajo avtomatizirani algoritmi;

Or. en

Predlog spremembe 29
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava C c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cc. ker pri širjenju dezinformacij in 
tudi propagande prek spleta pomagajo 
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platforme, katerih sam poslovni model 
temelji na ustvarjanju dobička z 
zbiranjem in analizo uporabniških 
podatkov; ker je torej spodbujanje 
senzacionalističnih vsebin, ki se lahko 
razširjajo, del njihove poslovne logike in 
jih žene k ustvarjanju še večjega prometa 
in „klikov“, s tem pa več podatkov za 
profiliranje in posledično večjega 
dobička;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Cd. ker je škandal, povezan z družbo 
Cambridge Analytica in Facebookom, 
razkril, da so se uporabniški podatki 
uporabljali za ciljno usmerjanje 
političnega oglaševanja, včasih pa tudi 
dezinformacij, na nekatere volivce, kar 
kaže na nevarnost nepreglednih dejanj 
obdelave podatkov na spletnih 
platformah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava C e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ce. ker razširjena uporaba algoritmov 
za filtriranje vsebin in odstranjevanje 
vsebin vzbuja tudi pomisleke glede pravne 
države ter odpira vprašanja glede 
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zakonitosti, legitimnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 32
Malin Björk

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vplivajo na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij;

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih velikih ponudnikov storitev 
čedalje večje zmogljivosti, da vpliva na 
javno mnenje in na pravice in svoboščine 
posameznikov, naših družb in demokracij; 
ker imajo lahko predvsem odločitve 
velikih platform daljnosežne posledice za 
svobodo izražanja in obveščanja ter 
svobodo in pluralnost medijev;

Or. en

Predlog spremembe 33
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vplivajo na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij;

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev monopol 
nad trgom in vpliva na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij ter ima posledično tudi 
ogromen vpliv na delovanje vseh držav 
Evropske skupnosti in življenje njihovih 
državljanov;

Or. pl
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Predlog spremembe 34
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vplivajo na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij;

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vpliva na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij; ker morajo taki ponudniki 
storitev upoštevati splošno uredbo o 
varstvu podatkov, ko ponujajo storitve v 
Uniji:

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vplivajo na pravice in 
svoboščine posameznikov, naših družb in 
demokracij;

D. ker ima majhno število večinoma 
neevropskih ponudnikov storitev veliko 
tržno moč in vpliva na dobavitelje ter 
nadzoruje predstavljanje informacij, 
storitev in proizvodov, s tem pa vpliva na 
pravice in svoboščine posameznikov in 
naših družb;

Or. en

Predlog spremembe 36
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Uvodna izjava E
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Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je politični pristop k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
vsebinam v EU doslej večinoma 
osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

E. ker se je politični pristop k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
vsebinam v EU doslej večinoma 
osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam, določbe za 
obravnavo nekaterih vrst vsebin pa so bile 
vključene v nedavno sektorsko 
zakonodajo na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 37
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je politični pristop k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
vsebinam v EU doslej večinoma 
osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

E. ker se je politični pristop k boju 
proti nezakonitim spletnim vsebinam v EU 
doslej večinoma osredotočal na 
prostovoljno sodelovanje, vse več držav 
članic pa na neusklajen način sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je politični pristop k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
vsebinam v EU doslej večinoma 

E. ker se je pristop politike k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
dejavnostim v EU doslej večinoma 
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osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

Or. en

Predlog spremembe 39
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker se je politični pristop k boju 
proti škodljivim in nezakonitim spletnim 
vsebinam v EU doslej večinoma 
osredotočal na prostovoljno sodelovanje, 
vse več držav članic pa sprejema 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

E. ker pristop k boju proti nezakonitim 
spletnim vsebinam v EU temelji na 
odstranjevanju na podlagi sodnih odločb, 
vse več držav članic pa sprejema nadaljnjo 
nacionalno zakonodajo za boj proti 
nezakonitim vsebinam;

Or. en

Predlog spremembe 40
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker se v zadnjih letih čedalje bolj 
razraščajo spletni sovražni govor in 
dezinformacije, saj posamezniki in 
razdiralni akterji izkoriščajo moč spletnih 
platform za širjenje sovražnih ali 
neresničnih informacij; ker to škodi 
skupnemu javnemu interesu, saj škodljive 
vsebine spodkopavajo spoštljivo in iskreno 
javno razpravo ter ogrožajo javno varnost 
glede na to, da spletni sovražni govor 
lahko spodbudi nasilje v resničnem svetu;
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Or. en

Predlog spremembe 41
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker se spletni sovražni govor in 
dezinformacije vse bolj uporabljajo kot 
orodja za povečanje družbene polarizacije, 
ki se nato izkorišča v politične namene; 
ker je boj proti njim pomemben za 
področje človekovih pravic, je pa tudi 
temeljni dejavnik pri varovanju pravne 
države in demokracije v EU;

Or. en

Predlog spremembe 42
Nadine Morano

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so 
škodljive za družbo ali demokracijo, na 
primer nepregledno politično oglaševanje 
in dezinformacije v zvezi z vzroki in načini 
odpravljanja epidemije COVID-19;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 43
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava F
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Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive 
za družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki in načini 
odpravljanja epidemije COVID-19;

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive 
za družbo ali demokracijo;

Or. pl

Predlog spremembe 44
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive 
za družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki in načini 
odpravljanja epidemije COVID-19;

F. ker so nekatere oblike vsebine sicer 
zakonite, a lahko negativno vplivajo na 
družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije;

Or. en

Predlog spremembe 45
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive 
za družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki in načini 
odpravljanja epidemije COVID-19;

F. ker so nekatere škodljive vsebine 
lahko sicer škodljive za družbo ali 
demokracijo, a so zakonite, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki bolezni 
COVID-19 in zdravili zanjo;

Or. en
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Predlog spremembe 46
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so nekatere oblike škodljive 
vsebine lahko sicer zakonite, a so škodljive 
za družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki in načini 
odpravljanja epidemije COVID-19;

F. ker so nekatere oblike vsebine 
lahko sicer zakonite, a so škodljive za 
družbo ali demokracijo, na primer 
nepregledno politično oglaševanje in 
dezinformacije v zvezi z vzroki bolezni 
COVID-19 in zdravili zanjo;

Or. en

Predlog spremembe 47
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic;

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform ne zagotavlja legitimnosti, javnim 
organom, civilni družbi in uporabnikom pa 
ustrezne preglednosti in informacij o tem, 
kako se platforme spopadajo z 
nezakonitimi vsebinami in obravnavajo 
vsebine, izbrisane zaradi kršenja pogojev 
uporabe; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic in ustvarja 
tveganje čezmernega poseganja v svobodo 
izražanja ter ustvarja problematične 
razmere, v katerih se odgovornost 
organov kazenskega pregona prenaša na 
zasebne akterje;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic;

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti, odgovornosti in nadzora v 
zvezi s tem, kako se platforme spopadajo z 
nezakonitimi vsebinami in kako urejajo 
vsebine na splošno; ker taki pristopi 
morda ne zagotavljajo spoštovanja 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 49
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic;

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti in transparentnosti o tem, 
kako se platforme spopadajo z 
nezakonitimi in škodljivimi vsebinami; ker 
tak pristop ne zagotavlja spoštovanja 
temeljnih pravic;

Or. pl

Predlog spremembe 50
Moritz Körner

Predlog resolucije
Uvodna izjava G
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Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic;

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom morda ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop morda ne 
zagotavlja spoštovanja temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 51
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi in škodljivimi 
vsebinami; ker tak pristop ne zagotavlja 
spoštovanja temeljnih pravic;

G. ker povsem samoregulativni pristop 
platform javnim organom, civilni družbi in 
uporabnikom ne zagotavlja ustrezne 
preglednosti o tem, kako se platforme 
spopadajo z nezakonitimi dejavnostmi; ker 
tak pristop ne zagotavlja spoštovanja 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 52
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker o regulativnem pregledu in 
nadzoru nad platformami ni 
horizontalnega usklajevanja med 
različnimi nadzornimi organi v EU;

H. ker sta regulativni pregled in 
nadzor v EU povezana s posameznimi 
sektorji; ker bi bilo koristno dodatno in 
celovitejše usklajevanje med različnimi 
nadzornimi organi v EU;
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Or. en

Predlog spremembe 53
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je pomanjkanje enotnih in 
preglednih pravil za procesna jamstva po 
vsej EU bistvena ovira za osebe, ki so žrtve 
nezakonitih spletnih vsebin, in ponudnike 
vsebin, ki želijo uveljaviti svoje pravice;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 54
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je pomanjkanje enotnih in 
preglednih pravil za procesna jamstva po 
vsej EU bistvena ovira za osebe, ki so žrtve 
nezakonitih spletnih vsebin, in ponudnike 
vsebin, ki želijo uveljaviti svoje pravice;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 55
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava I

Predlog resolucije Predlog spremembe

I. ker je pomanjkanje enotnih in 
preglednih pravil za procesna jamstva po 

I. ker je pomanjkanje enotnih in 
preglednih pravil za procesna jamstva po 
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vsej EU bistvena ovira za osebe, ki so žrtve 
nezakonitih spletnih vsebin, in ponudnike 
vsebin, ki želijo uveljaviti svoje pravice;

vsej EU bistvena ovira za osebe, ki so žrtve 
nezakonitih spletnih dejavnosti, in 
ponudnike vsebin, vključno z uporabniki, 
ki želijo uveljaviti svoje pravice;

Or. en

Predlog spremembe 56
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu tudi odgovornost 
pomanjkljiva;

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu tudi odgovornost 
pomanjkljiva, in sicer tako v zasebnem kot 
v javnem sektorju; to vključuje uporabo in 
osnovno izvorno kodo algoritemskih 
procesov ter način, kako platforme 
obravnavajo napačno odstranjevanje 
vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 57
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu tudi odgovornost 
pomanjkljiva;

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu ter pomanjkanja ustrezne 
preglednosti algoritmov, ki jih uporabljajo 
spletne platforme in storitve, tudi 
odgovornost pomanjkljiva;

Or. pl
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Predlog spremembe 58
Marina Kaljurand, Birgit Sippel, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu tudi odgovornost 
pomanjkljiva;

J. ker sta zaradi pomanjkanja 
primerljivih, zanesljivih javnih podatkov o 
razširjenosti in odstranjevanju nezakonitih 
in škodljivih vsebin na spletu na podlagi 
sodnih odločb in samoregulacije tudi 
preglednost in odgovornost pomanjkljivi;

Or. en

Predlog spremembe 59
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava J

Predlog resolucije Predlog spremembe

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o razširjenosti 
in odstranjevanju nezakonitih in škodljivih 
vsebin na spletu tudi odgovornost 
pomanjkljiva;

J. ker je zaradi pomanjkanja 
zanesljivih javnih podatkov o obvestilih in 
tem, kako jih nadalje spremljajo pristojni 
organi, ter podatkov o razširjenosti in 
odstranjevanju nezakonitih vsebin na 
spletu tudi odgovornost pomanjkljiva;

Or. en

Predlog spremembe 60
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava J a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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Ja. ker osebe drugačne barve kože, 
osebe, ki pripadajo etničnim ali 
jezikovnim manjšinam ali jih imajo drugi 
za pripadnike takih manjšin, prosilci za 
azil, migranti, osebe LGBTIQ in ženske 
pogosto doživljajo veliko 
diskriminatornega sovražnega govora, 
ustrahovanja, groženj in zvračanja krivde 
na spletu ter zanje obstaja visoko 
tveganje, da bodo postali tarče 
množičnega „zlivanja gnojnice“ (ang. 
„shitstorm“);

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava J b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Jb. ker algoritmi, ki se uporabljajo za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev ali 
profiliranje, pogosto reproducirajo 
obstoječe diskriminatorne vzorce v družbi, 
s tem pa povzročajo veliko tveganje 
povečanja diskriminacije oseb, ki so že 
diskriminirane;

Or. en

Predlog spremembe 62
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje 

črtano
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spolno zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 63
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje 
spolno zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 64
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev; ker je spletni prenos 
gradiva z otroško pornografijo po 
podatkih Europola med obdobjem 
omejitve gibanja v okviru zdravstvene 
krize zaradi COVID-19 narasel za 
106 %1a;
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_________________
1a Direktorica Europola, Catherine de 
Bolle, je to povedala 18. maja 2020 v 
izmenjavi mnenj v odboru LIBE 
Evropskega parlamenta.

Or. fr

Predlog spremembe 65
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki, kot je 
povečana uporaba šifriranja med 
koncema in temnega spleta; ker velika 
količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

Or. en

Predlog spremembe 66
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava K

Predlog resolucije Predlog spremembe

K. ker spolno izkoriščanje otrok na 
spletu oblikujejo tehnološki dosežki; ker 
velika količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;

K. ker je spolno izkoriščanje otrok na 
spletu ena od oblik nezakonite vsebine, ki 
jo oblikujejo tehnološki dosežki; ker velika 
količina gradiva, ki prikazuje spolno 
zlorabo otrok, ki kroži na spletu, 
predstavlja resne izzive za odkrivanje, 
preiskovanje in predvsem prizadevanja za 
identifikacijo žrtev;
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Or. en

Predlog spremembe 67
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, in bi jo bilo zato treba 
odstraniti po nalogu države članice;

črtano

Or. en

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, in bi jo bilo zato treba 
odstraniti po nalogu države članice;

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, če to ne privede do splošnega 
nadzora podatkov pri shranjevanju ali 
dejavnega raziskovanja okoliščin, na 
podlagi katerih se domneva, da gre za 
nezakonito dejavnost, kot je določeno v 
členu 15(1) Direktive 2000/31/ES; ker bi 
bilo treba tako vsebino odstraniti po 
odločbi sodišča države članice;
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Or. en

Predlog spremembe 69
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, in bi jo bilo zato treba 
odstraniti po nalogu države članice;

L. ker so avtomatizirana iskalna 
orodja in tehnologija za ocenjevanje, ali je 
vsebina enakovredna vsebini, ki je bila 
predhodno razglašena za nezakonito, 
nezanesljiva ter ne zagotavljajo ustrezne 
zaščite svobode izražanja in državljanskih 
svoboščin na spletu; ker bi bilo treba vsak 
poskus proaktivnega filtriranja vsebin 
omejiti, vsako samodejno brisanje vsebin 
pa mora biti vedno človekovo delo in 
potekati pod človeškim nadzorom;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Uvodna izjava L

Predlog resolucije Predlog spremembe

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, in bi jo bilo zato treba 
odstraniti po nalogu države članice;

L. ker lahko v skladu s sodno prakso 
Sodišča Evropske unije ponudniki storitev 
gostovanja uporabljajo avtomatizirana 
iskalna orodja in tehnologijo za 
ocenjevanje, ali je vsebina enakovredna 
vsebini, ki je bila predhodno razglašena za 
nezakonito, in bi jo bilo zato treba 
odstraniti po nalogu države članice, vendar 
nimajo obveznosti uporabe takih 
avtomatiziranih orodij;

Or. en
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Predlog spremembe 71
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker je zanesljiva elektronska 
identifikacija osnovni pogoj za zagotovitev 
varnega dostopa do digitalnih storitev in 
varnejše izvajanje elektronskih transakcij; 
ker je doslej samo 15 držav članic 
priglasilo shemo elektronske identifikacije 
za čezmejno priznavanje v okviru 
Uredbe (EU) št. 910/2014;

Or. en

Predlog spremembe 72
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Uvodna izjava L a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

La. ker so splet in spletne platforme še 
vedno pomembna lokacija za dejavnosti 
terorističnih skupin in se uporabljajo kot 
orodje za širjenje propagande, novačenje 
in promocijo njihovih dejavnosti;

Or. pl

Predlog spremembe 73
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe



PE653.762v02-00 34/134 AM\1208140SL.docx

SL

-1. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, 
zlasti varstvo zasebnosti in osebnih 
podatkov, nediskriminacijo ter svobodo 
govora in obveščanja, kot je določeno v 
pogodbah in Listini Evropske unije o 
temeljnih pravicah;

Or. en

Predlog spremembe 74
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek -1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1. poudarja, da mora biti reforma 
sedanje ureditve na področju 
odgovornosti ponudnikov digitalnih 
storitev sorazmerna, ne sme zapostavljati 
malih in srednjih podjetij ter omejevati 
naložb, dostopa do informacij in svobode 
izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 75
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1a. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potrebna 
robustna zakonodaja za varstvo 
zasebnosti; v zvezi s tem poudarja, da 
morajo vse digitalne storitve dosledno 
spoštovati zakonodajo EU o varstvu 
podatkov in zasebnosti, in sicer Uredbo 
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(EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in 
Sveta (splošna uredba o varstvu podatkov) 
in Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (direktiva o 
zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah), ki je v reviziji, ter 
svobodo izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 76
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1b. poudarja, da mora akt o digitalnih 
storitvah v skladu z načelom zmanjšanja 
količine podatkov, uvedenim s splošno 
uredbo o varstvu podatkov, od 
posrednikov zahtevati, da omogočijo 
anonimno uporabo in plačilo njihovih 
storitev, kadar je to tehnično izvedljivo, 
saj anonimnost učinkovito preprečuje 
nepooblaščeno razkritje, krajo identitete 
in druge oblike zlorabe osebnih podatkov, 
ki se zbirajo na spletu; ponudniki večjih 
tržnic bi morali preveriti identiteto podjetij 
samo v primerih, ko obstoječa zakonodaja 
zahteva, da podjetja sporočijo svojo 
identiteto, v drugih primerih pa se 
spoštuje pravica do anonimne uporabe 
digitalnih storitev;

Or. en

Predlog spremembe 77
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 c (novo)



PE653.762v02-00 36/134 AM\1208140SL.docx

SL

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1c. ugotavlja, da splošno in 
neselektivno zbiranje osebnih podatkov o 
vsaki uporabi digitalne storitve 
nesorazmerno posega v pravico do 
zasebnosti in varstva osebnih podatkov, 
saj spletne dejavnosti posameznika nudijo 
natančen vpogled v njegovo osebnost in s 
tem omogočajo manipulacijo; potrjuje, da 
imajo uporabniki pravico uporabljati 
digitalne storitve brez sledenja na vsakem 
koraku; poudarja, da bodo imeli javni 
organi v skladu s sodno prakso o 
metapodatkih o komunikacijah dostop do 
podatkov o naročniku in metapodatkov, ki 
se nanašajo na uporabnika, le za namen 
preiskovanja osumljencev resnih zločinov 
in s predhodno sodbo odobritvijo;

Or. en

Predlog spremembe 78
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1d. izraža zaskrbljenost, da se bodo 
enotne storitve za prijavo lahko 
izkoriščale za sledenje uporabnikom po 
platformah; zato nasprotuje oblikovanju 
enotnega sistema Unije za prijavo; 
priporoča, naj se od ponudnikov, ki 
podpirajo enotno storitev za prijavo s 
prevladujočim tržnim deležem, zahteva, da 
podpirajo tudi vsaj en odprt zunanji 
sistem identifikacije, ki temelji na 
nelastniškem okviru;

Or. en
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Predlog spremembe 79
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek -1 e (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

-1e. poudarja, da je treba uporabnikom 
prevladujočih družbenih medijev in 
storitev sporočanja zagotoviti pravico do 
interakcije med platformami z odprtimi 
vmesniki (medsebojna povezljivost), da bi 
premostili učinek vezave na centralizirana 
omrežja ter zagotovili konkurenco in 
izbiro za potrošnike; poudarja, da bi 
uporabniki morali imeti možnost 
interakcije z uporabniki alternativnih 
storitev in obratno;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine obravnavati 
enako strogo kot nezakonite vsebine zunaj 
spleta;

1. poziva Komisijo, naj uporabi 
celovit in prilagojen regulativni pristop, 
da bi lahko obravnavala vse izzive, 
povezane z raznolikostjo akterjev in 
storitev na spletu; zlasti poudarja, da bi 
moral novi horizontalni okvir ločevati 
med različnimi poslovnimi dejavnostmi na 
spletnih tržnicah in dejavnostmi drugih 
posrednikov, ki vplivajo na svobodo 
izražanja in obveščanja; meni, da je treba 
uporabiti različen regulativni pristop za 
nezakonite in zakonite vsebine; poudarja, 
da bi bilo treba nezakonite spletne 
dejavnosti obravnavati enako strogo kot 
nezakonite dejavnosti zunaj spleta, enaka 
pa bi morala biti tudi zagotovila za 
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državljane;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine obravnavati 
enako strogo kot nezakonite vsebine zunaj 
spleta;

1. poudarja, da so nezakonite spletne 
vsebine enake kot nezakonite vsebine 
zunaj spleta; zato zavzema stališče, da bi 
se vsak zakonsko določen ukrep 
moderiranja vsebin v aktu o digitalnih 
storitvah moral nanašati samo na 
nezakonite vsebine, kot so opredeljene v 
evropskem ali nacionalnem pravu, 
zakonodajno besedilo pa ne bi smelo 
vključevati nobenih pravno nejasnih in 
neopredeljenih izrazov, kot so „škodljive 
vsebine“, saj bi usmerjenost v take vsebine 
resno ogrozila temeljne pravice in 
svobodo govora ter postavila ponudnike 
storitev v pravno nejasen položaj;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine obravnavati 
enako strogo kot nezakonite vsebine zunaj 
spleta;

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine in kibernetsko 
omogočena kazniva dejanja, kot je spolno 
izkoriščanje otrok, obravnavati enako 
strogo kot nezakonite vsebine in ravnanje 
zunaj spleta;
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Or. en

Predlog spremembe 83
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine obravnavati 
enako strogo kot nezakonite vsebine zunaj 
spleta;

1. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite spletne vsebine obravnavati 
enako strogo in na podlagi istih pravnih 
načel kot nezakonite vsebine zunaj spleta;

Or. en

Predlog spremembe 84
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da v aktu o digitalnih 
storitvah ne bi smeli uporabljati pravno 
neopredeljenega pojma „škodljivih 
vsebin“, temveč bi morali v njem 
obravnavati objavo nezakonitih vsebin; 
poudarja, da je treba širjenje lažnih izjav 
na družbenih medijih omejiti tako, da bi 
uporabnikom omogočili nadzor nad 
ponujenimi vsebinami; poudarja, da bi 
bilo treba za urejanje vsebin na podlagi 
sledenja dejavnostim uporabnikov 
zahtevati njihovo privolitev; predlaga, da 
bi morali uporabniki družbenih omrežij 
imeti pravico do vpogleda v svojo 
časovnico v kronološkem vrstnem redu; 
meni, da bi morale platforme s 
prevladujočim položajem uporabnikom 
zagotoviti vmesnik, ki bi omogočal 
urejanje vsebin s programsko opremo ali 
storitvijo, ki so si jo izbrali sami
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Or. en

Predlog spremembe 85
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. poudarja, da lahko posodobitev 
sedanjih pravil o elektronskem poslovanju 
neizogibno vpliva na temeljne pravice, 
vključno z varstvom zasebnosti in osebnih 
podatkov, svobodo izražanja in 
obveščanja, enakostjo in 
nediskriminacijo, svobodo misli in vesti 
ter versko svobodo, svobodo zbiranja in 
združevanja, svobodo umetnosti in 
znanosti ter pravico do učinkovitega 
pravnega sredstva; zato poziva Komisijo, 
naj se posodobitve loti skrajno previdno in 
naj v svojo revizijo vključi tudi 
mednarodne standarde človekovih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 86
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 1 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1a. je prepričan, da lahko o 
zakonitosti spletnih vsebin odločajo zgolj 
demokratično odgovorni pristojni javni 
organi;

Or. en
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Predlog spremembe 87
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann, Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. ugotavlja, da sedanji digitalni 
ekosistem spodbuja tudi problematično 
vedenje, kot so sovražni govor in 
dezinformacije; izraža zaskrbljenost, ker 
je spodbujanje spornih vsebin postalo 
ključno za poslovne modele, ki temeljijo 
na ciljno usmerjenem oglaševanju, pri 
katerih senzacionalne in polarizirajoče 
vsebine povečujejo čas, ki ga uporabniki 
porabijo pred zasloni, s tem pa se ustvarja 
več podatkov za profiliranje, več 
oglaševalskih ur in s tem več dobička; 
poudarja, da ima taka vrsta poslovnega 
modela lahko zelo vsiljive in negativne 
učinke, ne samo na posameznike in 
njihove temeljne pravice, temveč tudi na 
družbo v celoti;

Or. en

Predlog spremembe 88
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 1 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

1b. poudarja, da se sme od 
ponudnikov digitalnih storitev zahtevati, 
da s spleta odstranijo vsebine njihovih 
uporabnikov, samo na podlagi ustrezno 
utemeljenih odredb, ki jih izdajo 
demokratično odgovorni pristojni javni 
organi;

Or. en
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Predlog spremembe 89
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske 
koristi delujočega enotnega digitalnega 
trga za EU in njene države članice; 
poudarja pomembno obveznost 
zagotavljanja pravičnega digitalnega 
ekosistema, v katerem se spoštujejo 
temeljne pravice in varstvo podatkov; 
poziva k najnižji ravni ukrepanja, ki bo 
temeljila na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

2. poudarja, da je zaradi hitrega 
razvoja digitalnih storitev potreben 
robusten, za prihodnost primeren 
zakonodajni okvir za varstvo osebnih 
podatkov in zasebnosti; v zvezi s tem 
poudarja, da morajo vse digitalne storitve 
dosledno spoštovati zakonodajo EU o 
varstvu podatkov, in sicer Uredbo (EU) 
2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta 
(splošna uredba o varstvu podatkov)1a in 
Direktivo 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta (direktiva o 
zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah)1a, ki je v reviziji, ter 
svobodo izražanja in nediskriminacijo;

_________________
1a Uredba (EU) 2016/679 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 
o varstvu posameznikov pri obdelavi 
osebnih podatkov in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 
95/46/ES (Splošna uredba o varstvu 
podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1). 
1a Direktiva 2002/58/ES Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 12. julija 2002 
o obdelavi osebnih podatkov in varstvu 
zasebnosti na področju elektronskih 
komunikacij (Direktiva o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah) (UL L 201, 
31.7.2002, str. 37).

Or. en

Predlog spremembe 90
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

2. verjame v jasne družbene in 
gospodarske koristi delujočega enotnega 
digitalnega trga za EU in njene države 
članice; pozdravlja te koristi, zlasti 
izboljšan dostop do informacij in 
okrepitev svobode izražanja; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 91
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice, 
vključno s svobodo izražanja in 
obveščanja ter svobodo in pluralnostjo 
medijev, in varstvo podatkov; poziva k 
najnižji ravni ukrepanja, ki bo temeljila na 
načelih nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 92
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov ter v katerem je 
zagotovljena digitalna varnost državljanov 
na spletu; poziva k ravni ukrepanja, ki bo 
temeljila na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. fr

Predlog spremembe 93
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske 
koristi delujočega enotnega digitalnega 
trga za EU in njene države članice; 
poudarja pomembno obveznost 
zagotavljanja pravičnega digitalnega 
ekosistema, v katerem se spoštujejo 
temeljne pravice in varstvo podatkov; 
poziva k najnižji ravni ukrepanja, ki bo 
temeljila na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

2. verjame v koristi delujočega 
enotnega digitalnega trga za EU in njene 
države članice; poudarja pomembno 
obveznost zagotavljanja pravičnega 
digitalnega ekosistema, v katerem se 
spoštujejo temeljne pravice, predvsem 
svoboda izražanja in obveščanja ter 
svoboda in pluralnost medijev, in varstvo 
podatkov; poziva k ukrepanju, ki bo 
temeljilo na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 94
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice, 
vključno s svobodo izražanja, zasebnostjo 
in varstvom podatkov; poziva k najnižji 
ravni ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v 
katerem se spoštujejo temeljne pravice in 
varstvo podatkov; poziva k najnižji ravni 
ukrepanja, ki bo temeljila na načelih 
nujnosti in sorazmernosti;

2. verjame v jasne gospodarske koristi 
delujočega enotnega digitalnega trga za EU 
in njene države članice; poudarja 
pomembno obveznost zagotavljanja 
pravičnega digitalnega ekosistema, v jedru 
katerega so temeljne pravice, zlasti varstvo 
podatkov, zasebnost in nediskriminacija;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. verjame v jasne gospodarske 2. verjame v koristi delujočega 
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koristi delujočega enotnega digitalnega 
trga za EU in njene države članice; 
poudarja pomembno obveznost 
zagotavljanja pravičnega digitalnega 
ekosistema, v katerem se spoštujejo 
temeljne pravice in varstvo podatkov; 
poziva k najnižji ravni ukrepanja, ki bo 
temeljila na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

enotnega digitalnega trga za EU in njene 
države članice; poudarja pomembno 
obveznost zagotavljanja pravičnega 
digitalnega ekosistema, v katerem se 
spoštujejo temeljne pravice, vključno z 
varstvom podatkov; poziva k celovitemu in 
učinkovitemu regulativnemu ukrepanju, 
ki bo temeljilo na načelih nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 97
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. poudarja, da morajo digitalne 
storitve in njihovi osnovni algoritmi 
dosledno spoštovati temeljne pravice, 
zlasti zasebnost, varstvo osebnih podatkov, 
nediskriminacijo ter svobodo izražanja in 
obveščanja, kot je določeno v pogodbah in 
Listini Evropske unije o temeljnih 
pravicah; zato poziva Komisijo, naj določi 
obveznost, da morajo biti algoritmi 
pregledni in razložljivi, kazni za 
neizvajanje teh obveznosti in možnost 
človeškega posredovanja, pa tudi druge 
ukrepe, kot so neodvisne revizije in 
posebni stresni testi za podpiranje in 
zagotavljanje skladnosti; meni, da bi bilo 
treba te neodvisne revizije izvajati enkrat 
letno, po analogiji s finančnim sektorjem, 
da bi preučili, ali so uporabljena 
podatkovna politika, algoritmi ter sistem 
nadzora in ravnotežja skladni z 
določenimi pravili in ali jih nadzira 
ustrezen neodvisen nadzorni organ;

Or. en
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Predlog spremembe 98
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. je prepričan, da ponudniki 
digitalnih storitev ne smejo hraniti 
podatkov za organe preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj, razen če hranjenje podatkov 
posameznega uporabnika v skladu z 
zakonodajo Unije naroči demokratično 
odgovoren pristojni javni organ;

Or. en

Predlog spremembe 99
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. ugotavlja, da digitalne storitve 
uporabljajo napredne algoritme, ki za 
namene profiliranja analizirajo in 
predvidijo vidike, povezane z 
uporabnikovimi osebnimi preferencami, 
interesi in vedenjem; poudarja, da je 
kakovost rezultatov algoritmov za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
odvisna od kakovosti vhodnih podatkov in 
predhodno določenih parametrov; 
poudarja, da sta za uporabo algoritmov za 
avtomatizirano sprejemanje odločitev 
potrebna močan zakonodajni okvir, ki 
varuje zasebnost in osebne podatke, in 
obveznost skrbnega ravnanja pri nadzoru 
nad zakonito uporabo algoritmov, ki se ne 
uporablja za moderiranje vsebin, kar 
zagotavlja polno skladnost; zato poziva 
Komisijo, naj pripravi sistem za dolžnost 
skrbnega ravnanja, ki bo temeljil na 
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direktivi o elektronskem poslovanju, s 
podrobnimi sektorskimi smernicami, da bi 
algoritme za avtomatizirano sprejemanje 
odločitev uporabljali v skladu s temeljnimi 
pravicami varstva osebnih podatkov in 
zasebnosti, določenimi v splošni uredbi o 
varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 100
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 2 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2b. zahteva, naj bodo digitalne storitve 
kar v največji meri dostopne, ne da bi bilo 
treba uporabnikom razkriti svojo 
identiteto;

Or. en

Predlog spremembe 101
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. poudarja, da so med spletnim in 
resničnim svetom razlike, na primer glede 
anonimnosti, odsotnosti organa oblasti ter 
pri ravnotežju moči in tehničnih 
zmogljivostih; zato poziva Komisijo, naj v 
svoj predlog akta o digitalnih storitvah 
vključi načelo človeškega dostojanstva in 
načelo „kar je nezakonito zunaj spleta, 
naj bo nezakonito tudi na spletu“ ter naj s 
tem aktom uvede načelo digitalnega 
dostojanstva, ki gradi na omenjenih 
načelih ter uteleša temeljne pravice 
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posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 102
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 2 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2c. ponavlja, da morajo ponudniki 
digitalnih storitev spoštovati in omogočati 
pravico svojih uporabnikov do 
prenosljivosti podatkov, kot je določena v 
pravu Unije;

Or. en

Predlog spremembe 103
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine brez nepotrebnega odlašanja in 
dosledno odstranijo, kadar je ponudnik 
storitev gostovanja dejansko seznanjen s 
temi vsebinami in njihovo nezakonitostjo, 
da se lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja in 
standardni pogodbeni pogoji za storitve 
niso ustrezni za obravnavo nezakonitih 
vsebin v skladu s temeljnimi pravicami; 
poudarja, da mora biti odgovornost za 
izvrševanje zakonodaje, odločanje o 
zakonitosti spletnih dejavnosti in 
nalaganje obveznosti ponudnikom storitev 
gostovanja, da čim prej odstranijo ali 
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onemogočijo dostop do vsebin, v rokah 
neodvisnih pravosodnih organov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo z 
jasnim in usklajenim postopkom za 
obveščanje in ukrepanje s potrebnimi 
jamstvi, kot so preglednost postopka, 
pravica do pritožbe in dostop do 
učinkovitega pravnega varstva; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

Or. en

Predlog spremembe 105
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje ter da bi bilo treba 
vzpostaviti bolj učinkovito ureditev 
odgovornosti platform;

Or. fr
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Predlog spremembe 106
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se očitno 
nezakonite vsebine hitro in dosledno 
odstranijo, da se lahko obravnavajo 
kazniva dejanja in teroristična 
propaganda; meni, da so prostovoljni 
kodeksi ravnanja prispevali k zmanjšanju 
količine nezakonitih vsebin na spletu in 
da so dober mehanizem, ki bi ga bilo treba 
okrepiti;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
dejavnosti hitro in dosledno odstranijo, da 
se lahko obravnavajo kršitve prava in 
temeljnih pravic; meni, da prostovoljni 
kodeksi ravnanja ne vključujejo 
ustreznega izvrševanja in da so se izkazali 
kot neučinkoviti pri reševanju tega 
vprašanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 3
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Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja, zlasti 
tista, ki so povezana z otroki, in kršitve 
temeljnih pravic; meni, da prostovoljni 
kodeksi ravnanja le delno rešijo to 
vprašanje;

Or. en

Predlog spremembe 109
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine hitro in dosledno odstranijo, da se 
lahko obravnavajo kazniva dejanja in 
kršitve temeljnih pravic; meni, da 
prostovoljni kodeksi ravnanja le delno 
rešijo to vprašanje;

3. meni, da je nujno, da se nezakonite 
vsebine dosledno odstranijo v strogo 
določenem roku, da se lahko obravnavajo 
kazniva dejanja in kršitve temeljnih pravic; 
meni, da prostovoljni kodeksi ravnanja le 
delno rešijo to vprašanje;

Or. en

Predlog spremembe 110
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 3 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

3a. ponudnike digitalnih storitev 
poziva, naj v zvezi z odstranjevanjem 
vsebin ravnajo skrbno, sorazmerno in 
nediskriminatorno ter naj v vseh 
okoliščinah spoštujejo temeljne pravice 
uporabnikov in upoštevajo, da je v odprti 
in demokratični družbi svoboda izražanja 
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in obveščanja ključnega pomena, saj se 
bodo tako lahko izognili odstranitvi 
vsebin, ki niso nezakonite; ponudnike 
digitalnih storitev, ki želijo zakonite 
vsebine uporabnikov omejiti na lastno 
pobudo, poziva, naj razmislijo o možnosti, 
da bi jih le označili in ne odstranili s 
spleta, saj bi se tako lahko uporabniki 
sami odločili, ali bodo dostopali do njih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi;

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
informacij, storitev in proizvodov ne bi 
smeli le odstraniti s spletnih platform, 
temveč bi morali organi preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja ter sodstvo 
nadalje ukrepati; poziva Komisijo, naj 
razmisli, da bi od glavnih ponudnikov 
storitev gostovanja zahtevala, da 
pristojnemu organu preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj poročajo o hudih kaznivih 
dejanjih, ko so o njih dejansko 
seznanjeni; poziva k odpravi ovir za 
vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi ter 
čezmejno sodelovanje med pristojnimi 
nacionalnimi organi; v zvezi s tem 
poudarja potrebo po spoštovanju 
pravnega reda EU in vzpostavljenih načel 
čezmejnega sodelovanja; poudarja, da je 
treba pristojnim organom zagotoviti 
ustrezne vire, da bi bili učinkoviti;
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Or. en

Predlog spremembe 112
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi;

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; meni, da je prisotnost 
specializiranega osebja in ustreznih 
finančnih virov pri nacionalnih 
pravosodnih organih bistven pogoj za 
izboljšanje dostopa in učinkovitosti 
sodstva na področju digitalnih storitev; 
poziva k odpravi ovir za vložitev pritožb 
pri pristojnih organih; je prepričan, da bi 
bilo treba zaradi čezmejne narave interneta 
in hitrega razširjanja nezakonitih spletnih 
vsebin izboljšati sodelovanje med 
ponudniki storitev in pristojnimi 
nacionalnimi organi;

Or. fr

Predlog spremembe 113
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
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preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi;

preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi; zato 
poziva države članice, da organom 
kazenskega pregona in pravosodnim 
organom zagotovijo potrebno strokovno 
znanje, vire in orodja, s katerimi bodo 
lahko učinkovito obravnavali naraščajoče 
število zadev, ki vključujejo nezakonite 
spletne vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 114
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; 
je prepričan, da bi bilo treba zaradi 
čezmejne narave interneta in hitrega 
razširjanja nezakonitih spletnih vsebin 
izboljšati sodelovanje med ponudniki 
storitev in pristojnimi nacionalnimi 
organi;

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter po potrebi sodstvo nadalje ukrepati; v 
zvezi s tem ugotavlja, da ključna težava v 
nekaterih državah članicah ni le v tem, da 
imajo nerešene zadeve, temveč tudi to, da 
zadeve sploh še niso začete;
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Predlog spremembe 115
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 
sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; 
je prepričan, da bi bilo treba zaradi 
čezmejne narave interneta in hitrega 
razširjanja nezakonitih spletnih vsebin 
izboljšati sodelovanje med ponudniki 
storitev in pristojnimi nacionalnimi organi;

4. je prepričan, da bi bilo treba zaradi 
čezmejne narave interneta in hitrega 
razširjanja nezakonitih spletnih vsebin 
izboljšati sodelovanje med ponudniki 
storitev in pristojnimi nacionalnimi organi, 
pa tudi med samimi pristojnimi 
nacionalnimi organi, na primer z uvedbo 
orodij, ki temeljijo na sodelovanju in 
medsebojnem zaupanju med državami 
članicami, kot je čezmejni nalog za 
odstranitev spletne vsebine, ki je očitno in 
nedvomno nezakonita;

Or. pl

Predlog spremembe 116
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati; v zvezi s tem 
ugotavlja, da ključna težava v nekaterih 
državah članicah ni v tem, da imajo 
nerešene zadeve, temveč to, da zadeve 

4. opozarja, da nezakonitih spletnih 
vsebin ne bi smeli le odstraniti s spletnih 
platform, temveč bi morali organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
ter sodstvo nadalje ukrepati, kadar gre za 
kazniva dejanja; v zvezi s tem ugotavlja, 
da ključna težava v nekaterih državah 
članicah ni v tem, da imajo nerešene 
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sploh še niso začete; poziva k odpravi ovir 
za vložitev pritožb pri pristojnih organih; je 
prepričan, da bi bilo treba zaradi čezmejne 
narave interneta in hitrega razširjanja 
nezakonitih spletnih vsebin izboljšati 
sodelovanje med ponudniki storitev in 
pristojnimi nacionalnimi organi;

zadeve, temveč to, da zadeve sploh še niso 
začete; poziva k odpravi ovir za vložitev 
pritožb pri pristojnih organih; je prepričan, 
da bi bilo treba zaradi čezmejne narave 
interneta in hitrega razširjanja nezakonitih 
spletnih vsebin sodelovanje med ponudniki 
storitev in pristojnimi nacionalnimi organi 
urediti na podlagi načel nujnosti in 
sorazmernosti;

Or. en

Predlog spremembe 117
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 4 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

je prepričan, da bi bilo treba zaradi 
čezmejne narave interneta in hitrega 
razširjanja nezakonitih spletnih vsebin 
izboljšati sodelovanje med ponudniki 
storitev in pristojnimi nacionalnimi 
organi;

Or. en

Predlog spremembe 118
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

4a. poudarja, da bi bilo treba za 
kršitve prava uporabiti sorazmerne 
sankcije, ki ne zajemajo izključevanja 
posameznikov iz digitalnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 119
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vsebine 
nezakonite, je odločitev za druge vsebine 
težja, saj zahteva umestitev v kontekst; 
opozarja, da avtomatizirana orodja niso 
dovolj natančna, da bi se upošteval 
kontekst in razlikovale nezakonite vsebine 
od vsebin, ki so v določenem kontekstu 
zakonite, kar privede do nepotrebnih 
omejitev svobode izražanja in obveščanja; 
poudarja, da pregledi avtomatiziranih 
poročil, ki jih opravljajo ponudniki 
storitev, njihovo osebje ali pogodbeniki, 
ne rešujejo te težave, saj delavci v 
zasebnih podjetjih nimajo enake 
neodvisnosti, usposobljenosti in 
odgovornosti kot javni organi; poudarja, 
da mora zakon o digitalnih storitvah 
izrecno prepovedovati obveznost 
ponudnikov storitev gostovanja ali drugih 
tehničnih posrednikov, da uporabljajo 
avtomatizirana orodja za moderiranje 
vsebin, in ne sme vsiljevati mehanizma 
prijavljanja in dokončne odstranitve 
vsebine; postopki za moderiranje vsebin, 
ki jih uporabljajo ponudniki, ne smejo 
voditi v ukrepe predhodnega nadzora, ki 
temeljijo na avtomatiziranih orodjih ali 
filtriranju vsebin pri nalaganju;

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da je odločitev, ali so 
spletne informacije, proizvodi in storitve 
nezakoniti, težka, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da avtomatizirana 
orodja ne morejo razlikovati nezakonitih 
vsebin od vsebin, ki so v določenem 
kontekstu zakonite, kar bi lahko privedlo 
do nepotrebnih omejitev svobode 
izražanja; poudarja, da pregledi 
avtomatiziranih poročil, ki jih opravljajo 
ponudniki storitev, njihovo osebje ali 
pogodbeniki, ne rešujejo te težave, saj 
delavci v zasebnih podjetjih nimajo enake 
neodvisnosti, usposobljenosti in 
odgovornosti kot javni organi; poudarja, 
da mora zakon o digitalnih storitvah 
izrecno prepovedovati obveznost 
ponudnikov storitev gostovanja ali drugih 
tehničnih posrednikov, da uporabljajo 
avtomatizirana orodja za moderiranje 
vsebin, in ne sme vsiljevati mehanizma 
prijavljanja in dokončne odstranitve 
vsebine; postopki za moderiranje vsebin, 
ki jih uporabljajo ponudniki, ne smejo 
voditi v ukrepe predhodnega nadzora, ki 
temeljijo na avtomatiziranih orodjih ali 
filtriranju vsebin pri nalaganju;

Or. en

Predlog spremembe 121
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
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avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih 
odstranitev in škodovalo svobodi 
izražanja; poudarja, da je nezakonite 
spletne vsebine enostavno razmnoževati, 
kar močno povečuje negativne učinke v 
zelo kratkem času; zato meni, da bi bilo 
treba ponudnikom digitalnih storitev 
omogočiti uporabo avtomatiziranih orodij, 
ki pod človekovim nadzorom odkrivajo, 
odstranjujejo ali blokirajo dostop do 
vsebin, katerih nezakonitost je ugotovilo 
sodišče ali se lahko preprosto ugotovi brez 
umestitve v kontekst;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; v zvezi s tem opozarja, da 
sedanja avtomatizirana orodja niso zmožna 
razumeti pomena konteksta za posamezne 
vsebine, poudarja, da algoritmi niso 
sposobni kritične analize, in zato meni, da 
akt o digitalnih storitvah ne bi smel 
vsebovati nobene obveznosti uporabe 
avtomatiziranih orodij pri moderiranju 
vsebin; meni, da bi morali vsi prostovoljni 
avtomatizirani ukrepi platform, ki gostijo 
vsebine, podvrženi obsežnemu človeškemu 
nadzoru, njihova zasnova in delovanje pa 
bi morala biti popolnoma pregledna;

Or. en
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Predlog spremembe 123
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja; ocenjuje, da mora 
uporaba umetne inteligence na tem 
področju spoštovati evropsko zakonodajo 
in načela Unije glede varstva podatkov in 
preglednosti ter biti pod človeškim 
nadzorom;

Or. fr

Predlog spremembe 124
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih in 
škodljivih omejitev svobode izražanja, 
političnih stališč in pravice do prejemanja 
raznolikih, pogosto kontroverznih 
informacij ter posledičnega internetnega 
filtriranja in cenzure;
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Or. pl

Predlog spremembe 125
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

5. priznava, da čeprav je mogoče 
enostavno ugotoviti, da so nekatere vrste 
vsebin nezakonite, je odločitev za druge 
vrste vsebin težja, saj zahteva umestitev v 
kontekst; meni, da je treba pojasniti, kaj 
pomenijo „nezakonite“ in „nevarne“ 
vsebine; opozarja, da nekatera 
avtomatizirana orodja niso dovolj 
natančna, da bi se upošteval kontekst, kar 
bi lahko privedlo do nepotrebnih omejitev 
svobode izražanja;

Or. fr

Predlog spremembe 126
Kris Peeters, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 5 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

v zvezi s tem meni, da imajo lahko drugi 
deležniki v digitalnem ekosistemu, kot so 
uporabniki, imetniki pravic in mediji, prav 
tako pomembno vlogo pri določitvi, katere 
vsebine so nezakonite v določenem 
kontekstu; poziva te deležnike, naj tesno 
sodelujejo in izmenjujejo informacije s 
platformami, da bi jim pomagale pri 
učinkovitem odkrivanju in obravnavanju 
nezakonitih vsebin;

Or. en
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Predlog spremembe 127
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da mora biti 
odstranjevanje spletnih vsebin skladno s 
svobodo izražanja in svobodo govora;

Or. fr

Predlog spremembe 128
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici;

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici; 
poudarja, da od ponudnikov storitev 
gostovanja ne bi smeli zahtevati, da 
odstranijo ali blokirajo dostop do 
informacij, ki so zakonite v njihovi državi 
izvora, saj bomo samo tako lahko zaščitili 
svobodo govora, preprečili kolizijo 
zakonov ter se izognili neupravičenemu in 
neučinkovitemu geografskemu 
blokiranju, hkrati pa bomo tako dosegli 
cilj harmoniziranega enotnega 
digitalnega trga;

Or. en
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Predlog spremembe 129
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici;

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici; 
zato poudarja, da bi bilo treba možnost 
nacionalnih organov, da na ponudnike 
storitev naslovijo odredbe o odstranitvi in 
jih izvršijo, omejiti na ponudnike storitev s 
sedežem na njihovem ozemlju;

Or. en

Predlog spremembe 130
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici;

6. poudarja, da se lahko ena 
informacija šteje za nezakonito v eni državi 
članici, vendar je zajeta v pravici do 
svobode izražanja v drugi državi članici; 
poziva k strukturiranemu dialogu med 
državami članicami, da bi se ocenilo 
tveganje določenih vrst vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 131
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. je prepričan, da se od ponudnikov 
digitalnih storitev ne sme zahtevati, da 
omejitve svobode govora, ki veljajo v 
določeni državi članici, uporabijo v drugi 
državi članici, kjer te omejitve ni;

Or. en

Predlog spremembe 132
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da bi bilo treba 
nezakonite vsebine odstraniti z mesta, kjer 
se nahajajo, in da se od posrednikov, ki 
zagotavljajo zgolj prenos podatkov, ne bi 
smelo zahtevati blokiranja dostopa do 
vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 133
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost, spoštovanje 
temeljnih pravic in okrepljeno varstvo 
potrošnikov; meni, da bi morala reforma 
temeljiti na trdnih temeljih in popolni 
skladnosti z veljavno zakonodajo EU, 
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podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

zlasti s splošno uredbo o varstvu podatkov 
in direktivo o zasebnosti in elektronskih 
komunikacijah; poziva Svet, naj hitro 
sprejme splošni pristop, ki ne bo zmanjšal 
sedanjih ravni varstva potrošnikov, da bi 
se čim prej začela tristranska pogajanja z 
Evropskim parlamentom o predlogu 
uredbe o e-zasebnosti;

Or. en

Predlog spremembe 134
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, kot 
je razširjenost vseobsegajočega 
profiliranja in algoritemskega 
sprejemanja odločitev, ki posega na vsa 
življenjska področja, ter zagotovili pravno 
jasnost in spoštovanje temeljnih pravic; 
meni, da bi morala reforma temeljiti na 
trdnih temeljih in popolni skladnosti z 
veljavno zakonodajo EU, zlasti s splošno 
uredbo o varstvu podatkov in direktivo o 
zasebnosti in elektronskih komunikacijah;

Or. en

Predlog spremembe 135
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 7. trdno verjame, da bi bilo treba 
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sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah, in 
spoštovanju primarnosti sektorskih 
instrumentov, kot je revidirana direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 136
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinašata razdrobljenost 
med državami članicami in nova 
tehnologija, ter zagotovili pravno jasnost in 
spoštovanje temeljnih pravic, zlasti 
svobode izražanja; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

Or. en

Predlog spremembe 137
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov, direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah in sektorskimi 
instrumenti, kot je revidirana direktiva o 
avdiovizualnih medijskih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 138
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic; meni, da bi morala 
reforma temeljiti na trdnih temeljih in 
popolni skladnosti z veljavno zakonodajo 
EU, zlasti s splošno uredbo o varstvu 
podatkov in direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah;

7. trdno verjame, da bi bilo treba 
sedanji pravni okvir EU, ki ureja digitalne 
storitve, posodobiti, da bi se lahko spopadli 
z izzivi, ki jih prinaša nova tehnologija, ter 
zagotovili pravno jasnost in spoštovanje 
temeljnih pravic in zasebnosti; meni, da bi 
morala reforma temeljiti na trdnih temeljih 
in popolni skladnosti z veljavno 
zakonodajo EU, zlasti s splošno uredbo o 
varstvu podatkov in direktivo o zasebnosti 
in elektronskih komunikacijah;

Or. fr

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

Predlog resolucije
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Odstavek 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

7a. poudarja, da je praktična zmožnost 
posameznikov, da razumejo kompleksne 
podatkovne ekosisteme, v katere so vpeti, 
in se v njih znajdejo, izredno omejena, 
enako pa velja za njihovo sposobnost, da 
ugotovijo, ali so jim informacije, ki jih 
prejemajo, ter storitve, ki jih uporabljajo, 
na voljo pod enakimi pogoji kakor drugim 
uporabnikom; zato poziva Komisijo, da 
preglednost in nediskriminacijo v aktu o 
digitalnih storitvah postavi na osrednje 
mesto;

Or. en

Predlog spremembe 140
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili 
razdrobljenost pravil;

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati in pojasniti predpise o 
odgovornosti na ravni EU, da se zagotovi 
spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin 
uporabnikov po vsej EU; meni, da bi bilo 
treba v teh predpisih ohraniti izjeme od 
odgovornosti za posrednike, ki dejansko 
niso seznanjeni z nezakonito dejavnostjo 
ali informacijami na svojih platformah; je 
zaskrbljen, ker so nedavni nacionalni 
zakoni za boj proti sovražnemu govoru in 
dezinformacijam povzročili razdrobljenost 
pravil in nižjo raven varstva temeljnih 
pravic v EU;

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

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili 
razdrobljenost pravil;

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati in pojasniti predpise o 
odgovornosti na ravni EU, da se zagotovi 
spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin 
uporabnikov po vsej EU; meni, da bi bilo 
treba v teh predpisih ohraniti izjeme od 
odgovornosti za posrednike, ki niso 
seznanjeni z nezakonito dejavnostjo ali 
informacijami na svojih platformah; je 
zaskrbljen, ker so nedavni nacionalni 
zakoni za boj proti sovražnemu govoru in 
dezinformacijam povzročili razdrobljenost 
pravil in nižjo raven varstva temeljnih 
pravic v EU;

Or. en

Predlog spremembe 142
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili 
razdrobljenost pravil;

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili vse 
večjo razdrobljenost pravil;

Or. fr
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Predlog spremembe 143
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da je nujno treba čim bolj 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili 
razdrobljenost pravil;

8. meni, da je nujno treba v celoti 
harmonizirati predpise o izjemah od 
odgovornosti in moderiranju vsebin na 
ravni EU, da se zagotovi spoštovanje 
temeljnih pravic in svoboščin uporabnikov 
po vsej EU; je zaskrbljen, ker so nedavni 
nacionalni zakoni za boj proti sovražnemu 
govoru in dezinformacijam povzročili 
razdrobljenost pravil;

Or. en

Predlog spremembe 144
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi okrepili pravila o 
konkurenci za ponudnike digitalnih 
storitev, da bi se preprečila škoda za 
konkurenco in potrošnike; poziva, naj akt 
o digitalnih storitvah od ponudnikov 
digitalnih storitev zahteva, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
obravnavo nezakonitih dejavnosti v skladu 
z evropskim pravom; je trdno prepričan, da 
bi bilo treba to harmonizirati na enotnem 
digitalnem trgu;

Or. en
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Predlog spremembe 145
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva, da se v 
skladu z evropskimi vrednotami z 
dejavnim odkrivanjem in poročanjem 
prepreči zanesljivo prepoznano spletno 
gradivo, ki prikazuje spolno zlorabo otrok, 
in odstranijo nezakonite vsebine; je trdno 
prepričan, da bi bilo treba to harmonizirati 
na enotnem digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 146
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
vrednotami, ki izhajajo iz starorimske 
civilizacije in krščanske etike ter na 
katerih temelji obstoj Evropske skupnosti; 
je trdno prepričan, da bi bilo treba to 
harmonizirati na enotnem digitalnem trgu;
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Or. pl

Predlog spremembe 147
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami, obenem pa 
vzpostavili postopek za sodelovanje z 
organi preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj ter 
pravosodnimi organi; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno 

9. zato poziva, naj enotni digitalni trg 
ostane odprt in konkurenčen, tako da bi od 
ponudnikov digitalnih storitev zahtevali, da 
uporabijo učinkovite, dosledne, pregledne 
in pravične postopke z zanesljivimi 
postopkovnimi jamstvi za odstranitev 
nezakonitih vsebin z usklajenim 
postopkom za obveščanje in ukrepanje v 
skladu z evropsko zakonodajo;
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prepričan, da bi bilo treba to 
harmonizirati na enotnem digitalnem 
trgu;

Or. en

Predlog spremembe 149
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za boj 
proti nezakonitim vsebinam v skladu s 
pravom in evropskimi vrednotami; je trdno 
prepričan, da bi bilo treba to harmonizirati 
na enotnem digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 150
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 

9. zato poziva k oblikovanju 
zakonodajnih predlogov, s katerimi bi 
enotni digitalni trg ostal odprt in 
konkurenčen, tako da bi od ponudnikov 
digitalnih storitev zahtevali, da uporabijo 
učinkovite, dosledne, pregledne in pravične 
postopke in postopkovna jamstva za 
odstranitev nezakonitih vsebin v skladu z 
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evropskimi vrednotami; je trdno prepričan, 
da bi bilo treba to harmonizirati na 
enotnem digitalnem trgu;

evropskimi vrednotami in pravom; je trdno 
prepričan, da bi bilo treba to harmonizirati 
na enotnem digitalnem trgu;

Or. en

Predlog spremembe 151
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za 
infrastrukturo, ki jo nudijo, in vsebino na 
njej; poudarja, da je to treba to doseči brez 
poseganja po splošnih zahtevah glede 
spremljanja;

10. meni, da je to treba to doseči brez 
poseganja po splošnih zahtevah glede 
spremljanja;

Or. en

Predlog spremembe 152
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za infrastrukturo, 
ki jo nudijo, in vsebino na njej; poudarja, 
da je to treba to doseči brez poseganja po 
splošnih zahtevah glede spremljanja;

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za infrastrukturo, 
ki jo nudijo, in vsebino na njej; poudarja, 
da je to treba to doseči brez poseganja po 
splošnih zahtevah glede spremljanja; 
predlaga vzpostavitev skupnega in 
trajnega okvira odgovornosti platform, s 
katerim bi učinkovito opredelili in 
odstranjevali nezakonite vsebine; zlasti 
meni, da bi moral okvir, usklajen na 
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evropski ravni, temeljiti na potrebni 
skrbnosti, da bi platforme vzpostavile 
proaktivne in učinkovite ukrepe, poleg 
obveznosti glede preglednosti in 
obveščanja; meni, da mora postopek 
obveščanja in ukrepanja za opredelitev 
novih vsebin spremljati tudi obveznost 
nadzora vsebin, ki že veljajo za nezakonite 
in umaknjene, s čimer se prepreči njihova 
ponovna spletna objava;

Or. fr

Predlog spremembe 153
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za infrastrukturo, 
ki jo nudijo, in vsebino na njej; poudarja, 
da je to treba to doseči brez poseganja po 
splošnih zahtevah glede spremljanja;

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
velike spletne platforme, na katerih se 
dejavno gosti, moderira ali priporoča 
vsebina, storitve ali proizvodi, imeti večjo, 
a sorazmerno odgovornost za 
infrastrukturo, ki jo nudijo, in storitve, ki 
jih ponujajo uporabnikom; v tem smislu 
meni, da morajo biti spletne tržnice 
odgovorne, če pridobijo prepričljive 
dokaze o nezakonitih dejavnostih; 
poudarja, da je to treba to doseči brez 
poseganja po splošnih zahtevah glede 
spremljanja ali po splošnem in 
neopredeljenem skrbnem ravnanju; 
poudarja, da je treba za zagotovitev 
pravne varnosti v novem zakonodajnem 
okviru izčrpno in izrecno navesti 
obveznosti ponudnikov digitalnih storitev;

Or. en
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Predlog spremembe 154
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za infrastrukturo, 
ki jo nudijo, in vsebino na njej; poudarja, 
da je to treba to doseči brez poseganja po 
splošnih zahtevah glede spremljanja;

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se gosti 
vsebina, imeti sorazmerno odgovornost za 
vsebino tretjih oseb, ki jo gostijo, samo 
kadar so dejansko seznanjene z 
nezakonito vsebino in njeno 
nezakonitostjo; poudarja, da je to treba to 
doseči brez poseganja po splošnih zahtevah 
glede spremljanja in ukrepih predhodnega 
nadzora, ki temeljijo na avtomatiziranih 
orodjih ali filtriranju vsebin pri 
nalaganju; poudarja, da pravna ureditev 
za odgovornost ponudnikov digitalnih 
vsebin ne bi smela biti odvisna od 
nejasnih konceptov, kot sta aktivna in 
pasivna vloga ponudnikov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. v zvezi s tem meni, da bi morale 
spletne platforme, na katerih se dejavno 
gosti ali moderira vsebina, imeti večjo, a 
sorazmerno odgovornost za 
infrastrukturo, ki jo nudijo, in vsebino na 
njej; poudarja, da je to treba to doseči brez 
poseganja po splošnih zahtevah glede 
spremljanja;

10. v zvezi s tem meni, da je za spletne 
platforme ključno, da se jim zagotovi 
jasnost z določitvijo jasnih pravil, zahtev 
in jamstev za usklajen postopek za 
obveščanje in ukrepanje; poudarja, da 
noben sprejet ukrep za odstranitev 
nezakonitih vsebin ne more pomeniti 
splošne zahteve glede spremljanja;

Or. en
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Predlog spremembe 156
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 10 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10a. poudarja, da javni organi 
ponudnikom digitalnih storitev ne smejo 
niti v pravnem smislu niti dejansko 
nalagati nobenih obveznosti za 
spremljanje informacij, ki jih prenašajo 
ali shranjujejo, pa tudi ne splošne 
obveznosti za iskanje, moderiranje ali 
filtriranje vsebin, ki kažejo na nezakonito 
dejavnost;

Or. en

Predlog spremembe 157
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 10 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

10b. je prepričan, da se od ponudnikov 
digitalnih storitev ne sme zahtevati, da 
preprečujejo nalaganje nezakonitih vsebin 
na splet; hkrati meni, da se od 
ponudnikov digitalnih storitev lahko 
zahteva, da na podlagi ustrezno 
utemeljenih odredb, ki jih izdajo 
demokratično odgovorni javni organi, in 
ob polnem upoštevanju konkretnega 
konteksta vsebin, izvajajo redno iskanje 
določenih vsebin, ki so v skladu s sodbo 
Sodišča Evropske unije v zadevi C-18/18 
enake ali enakovredne vsebini, ki jo je 
sodišče že razglasilo za nezakonito, in 
takšne vsebine odstranijo s spleta, če je to 
tehnično izvedljivo;
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Or. en

Predlog spremembe 158
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, 
da bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

11. podpira jasno verigo odgovornosti, 
da bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, 

11. poziva k sprejetju pravil o 
preglednih mehanizmih obveščanja in 
ukrepanja ter zahtev, da platforme 
sprejmejo ukrepe, da bi se spopadli s 
pojavom nezakonitih dejavnosti v okviru 
njihovih storitev; ti ukrepi bi morali 
vključevati zanesljiv postopek 
avtentikacije in preverjanja poslovnih 
uporabnikov v zvezi s storitvami in 
proizvodi, ki jih ponujajo ali zagotavljajo 
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da bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

na njihovih platformah, ob tem pa 
ohranjati anonimnost potrošnikov; 
poudarja, da bi o zakonitosti dejavnosti na 
koncu morali odločati neodvisni javni 
organi; podpira jasno verigo odgovornosti, 
da bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 160
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev in ga preprečili, ter meni, 
da bi na podlagi tega za platforme morala 
veljati obveznost, da odkrivajo in 
odstranijo zanesljivo prepoznano gradivo, 
ki prikazuje spolno zlorabo otrok; podpira 
uravnotežen pristop v skladu z dolžnostjo 
skrbnega ravnanja in z jasno verigo 
odgovornosti, da bi se izognili nepotrebnim 
regulativnim bremenom za platforme ter 
nepotrebnim in nesorazmernim omejitvam 
temeljnih pravic, vključno s svobodo 
izražanja;

Or. en
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Predlog spremembe 161
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo ukrepe, sorazmerne z 
njihovim obsegom, tehničnimi 
zmogljivostmi in zmogljivostmi delovanja, 
da bi se spopadli s pojavom nezakonitih 
vsebin v okviru njihovih storitev; podpira 
uravnotežen pristop v skladu z dolžnostjo 
skrbnega ravnanja in z jasno verigo 
odgovornosti, da bi se izognili nepotrebnim 
regulativnim bremenom za platforme ter 
nepotrebnim in nesorazmernim omejitvam 
temeljnih pravic, svobode izražanja 
kontroverznih in polemičnih stališč ter 
razširjanja različnih filozofskih, 
družbenih in političnih idej;

Or. pl

Predlog spremembe 162
Raphaël Glucksmann, Sylvie Guillaume

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja, ki temelji na oceni tveganj, ki jih 
povzročajo platforme, in bi platforme 
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bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

verjetno spodbudil k sprejetju proaktivnih 
ukrepov, in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 163
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, 
da bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

11. od ponudnikov digitalnih storitev 
pričakuje, da bodo vzpostavili poštene in 
pregledne mehanizme obveščanja, prek 
katerih bodo lahko uporabniki 
demokratično odgovorne pristojne javne 
organe obvestili o potencialno nezakonitih 
vsebinah; poudarja, da bi se bilo treba pri 
tem izogniti nepotrebnim regulativnim 
bremenom ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 164
Kris Peeters, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
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platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se 
učinkovito spopadli s pojavom nezakonitih 
vsebin v okviru njihovih storitev, pri čemer 
bi se izbira konkretnih ukrepov prepustila 
platformam; podpira uravnotežen pristop v 
skladu z dolžnostjo skrbnega ravnanja in z 
jasno verigo odgovornosti, da bi se izognili 
nepotrebnim regulativnim bremenom za 
platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

Or. en

Predlog spremembe 165
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. poudarja, da bi to moralo 
vključevati pravila o mehanizmih 
obveščanja in ukrepanja ter zahteve, da 
platforme sprejmejo proaktivne ukrepe, 
sorazmerne z njihovim obsegom in 
zmogljivostmi delovanja, da bi se spopadli 
s pojavom nezakonitih vsebin v okviru 
njihovih storitev; podpira uravnotežen 
pristop v skladu z dolžnostjo skrbnega 
ravnanja in z jasno verigo odgovornosti, da 
bi se izognili nepotrebnim regulativnim 
bremenom za platforme ter nepotrebnim in 
nesorazmernim omejitvam temeljnih 
pravic, vključno s svobodo izražanja;

11. poudarja, da bi novi zakonodajni 
okvir moral vključevati pravila o 
mehanizmih obveščanja in ukrepanja, da bi 
se spopadli s pojavom nezakonitih spletnih 
vsebin brez vsiljevanja mehanizma 
prijavljanja in dokončne odstranitve 
vsebine; veljavna zakonodaja mora 
izčrpno in izrecno navajati obveznosti 
ponudnikov digitalnih storitev in ne sme 
vsiljevati splošne dolžnosti skrbnega 
ravnanja, da bi se izognili nepotrebnim 
regulativnim bremenom za platforme ter 
nepotrebnim in nesorazmernim omejitvam 
temeljnih pravic, vključno s svobodo 
izražanja, dostopom do informacij in 
pravico do zasebnosti;

Or. en
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Predlog spremembe 166
Bartosz Arłukowicz

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. meni, da je treba zagotoviti 
jasnejše predpise in vzpostaviti dialog z 
deležniki, da bi ponudnike storitev 
informacijske družbe spodbudili k izvedbi 
dodatnih prostovoljnih dejavnosti za 
moderiranje svojih vsebin v skladu z 
zakonom;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala 
biti na voljo možnost sodnega varstva;

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dolžnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju zakonite, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da so postopki z nasprotnim 
obvestilom, pritožbeni mehanizmi in 
izvensodne poravnave sporov lahko 
dragocena orodja pri varstvu temeljnih 
pravic uporabnikov digitalnih storitev, 
vendar ne smejo onemogočiti dostopa do 
učinkovitega sodnega varstva in pravnega 
sredstva;

Or. en
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Predlog spremembe 168
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala biti 
na voljo možnost sodnega varstva;

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dolžnega 
postopanja, vključno z zahtevo po 
človeškem nadzoru in preverjanju, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
poudarja, da bodo osebe, ki bodo 
sistematično in nenehno pošiljale 
neupravičena ali nepoštena obvestila, 
sankcionirane; opozarja, da bi za 
izpolnitev pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva morala še naprej biti na 
voljo možnost sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 169
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala biti 
na voljo možnost sodnega varstva;

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dolžnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva po končni 
odločitvi, ki jo platforme sprejmejo v 
skladu z notranjim sistemom obravnave 
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pritožb, morala biti na voljo možnost 
sodnega varstva;

Or. pl

Predlog spremembe 170
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 
opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala biti 
na voljo možnost sodnega varstva;

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dolžnega 
postopanja poleg postopkov z nasprotnim 
obvestilom, da se zagotovi, da bodo 
odločbe o odstranitvi vsebin s spleta 
natančne, dobro utemeljene in bodo 
spoštovale temeljne pravice; opozarja, da 
bi za izpolnitev pravice do učinkovitega 
pravnega sredstva morala biti na voljo 
možnost sodnega varstva; meni, da morajo 
biti vse odločbe o odstranitvi uporabniških 
vsebin s spleta podvržene človeškemu 
nadzoru in preverjanju;

Or. en

Predlog spremembe 171
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Anne-Sophie Pelletier

Predlog resolucije
Odstavek 12

Predlog resolucije Predlog spremembe

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dožnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene in 
bodo spoštovale temeljne pravice; 

12. poudarja, da so nujni ustrezni 
zaščitni ukrepi in obveznosti dolžnega 
postopanja, vključno s človeškim 
nadzorom in preverjanjem, poleg 
postopkov z nasprotnim obvestilom, da se 
zagotovi, da bodo odločbe o odstranitvi ali 
blokiranju natančne, dobro utemeljene, 
varovale potrošnike in spoštovale temeljne 
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opozarja, da bi za izpolnitev pravice do 
učinkovitega pravnega sredstva morala biti 
na voljo možnost sodnega varstva;

pravice; opozarja, da bi za izpolnitev 
pravice do učinkovitega pravnega sredstva 
morala biti na voljo možnost učinkovitega 
sodnega varstva;

Or. en

Predlog spremembe 172
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da je za zaščito svobode 
izražanja in obveščanja ključnega 
pomena ohraniti sistem omejene 
odgovornosti za posrednike, ki niso 
seznanjeni z nezakonito dejavnostjo ali 
informacijami; poudarja, da pravna 
ureditev za odgovornost ponudnikov 
digitalnih vsebin ne bi smela biti odvisna 
od nejasnih konceptov, kot sta aktivna in 
pasivna vloga ponudnikov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
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temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov; 
poziva k vzpostavitvi centra EU za 
preprečevanje in spolne zlorabe otrok in 
boj proti njej, ki bi zagotavljal učinkovit in 
usklajen odziv na primere spolne zlorabe 
otrok na spletu, kot je Evropski parlament 
zahteval v svoji resoluciji z dne 
26. novembra 2019 o otrokovih pravicah 
ob 30. obletnici Konvencije OZN o 
otrokovih pravicah;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

13. podpira načelo države izvora, 
vključno z odstopanji pri potrošniških 
pogodbah, vendar je treba zagotoviti 
pojasnila o sistemu odgovornosti, zlasti za 
spletne tržnice; meni, da je pomembno 
izboljšati usklajevanje na področju zahtev 
po odstranitvi med pristojnimi 
nacionalnimi organi; poudarja, da bi morali 
za takšna naročila veljati pravna jamstva za 
preprečevanje zlorab in zagotovitev 
popolnega spoštovanja temeljnih pravic; 
poudarja, da bi moral za tiste ponudnike 
storitev, ki ne izpolnjujejo obveznosti glede 
preglednosti, sodnih odločb in drugih 
določb akta o digitalnih storitvah, veljati 
učinkovit mehanizem nadzora in 
izvrševanja, vključno s sankcijami;

Or. en

Predlog spremembe 175
Patrick Breyer



AM\1208140SL.docx 89/134 PE653.762v02-00

SL

v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

13. podpira ohranitev sedanjega okvira 
o omejeni odgovornosti za vsebino in 
načelo države izvora, vendar meni, da je 
treba izboljšati usklajevanje na področju 
zahtev po odstranitvi med pristojnimi 
nacionalnimi organi; poudarja, da bi moral 
takšna naročila izdati pravosodni organ 
države članice ponudnika storitev 
gostovanja in da bi zanje morala veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morali 
mehanizmi izvrševanja veljati za tiste 
ponudnike storitev, ki ne izpolnjujejo 
legitimnih nalogov;

Or. en

Predlog spremembe 176
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi zahteve 
pristojnih organov po odstranitvi morale 
biti točno določene in vključevati jasno 
navedbo pravne podlage za odstranitev; 
poudarja, da bi morale sankcije veljati za 
tiste ponudnike storitev, ki ne izpolnjujejo 
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legitimnih nalogov;

Or. en

Predlog spremembe 177
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih in državljanskih pravic ter 
svoboščin; poudarja, da bi morale 
sorazmerne sankcije veljati za tiste 
ponudnike storitev, ki ne izpolnjujejo 
legitimnih nalogov, kljub temu, da imajo 
ustrezne tehnične in operativne 
zmogljivosti;

Or. pl

Predlog spremembe 178
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 

13. podpira izjemo glede omejene 
odgovornosti za vse vrste posrednikov in 
načelo države izvora ter meni, da je treba 
izboljšati usklajevanje na področju zahtev 
po odstranitvi med pristojnimi 
nacionalnimi organi; poudarja, da bi morali 
za takšna naročila veljati pravna jamstva za 
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zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

preprečevanje zlorab in zagotovitev 
popolnega spoštovanja temeljnih pravic; 
poudarja, da bi morale sankcije veljati 
samo za tiste ponudnike storitev, ki ne 
izpolnjujejo legitimnih nalogov;

Or. en

Predlog spremembe 179
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13

Predlog resolucije Predlog spremembe

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo legitimnih nalogov;

13. podpira omejeno odgovornost za 
vsebino in načelo države izvora, vendar 
meni, da je treba izboljšati usklajevanje na 
področju zahtev po odstranitvi med 
pristojnimi nacionalnimi organi; poudarja, 
da bi morali za takšna naročila veljati 
pravna jamstva za preprečevanje zlorab in 
zagotovitev popolnega spoštovanja 
temeljnih pravic; poudarja, da bi morale 
sankcije veljati za tiste ponudnike storitev, 
ki ne izpolnjujejo zakonitih nalogov;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. poudarja, da mora biti 
odgovornost za izvrševanje zakonodaje, 
odločanje o zakonitosti spletnih dejavnosti 
in nalaganje obveznosti ponudnikom 
storitev gostovanja, da čim prej odstranijo 
ali onemogočijo dostop do vsebin, v rokah 
neodvisnih pravosodnih organov; 
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obveznost odstranjevanja vsebin naj velja 
le za ponudnika storitev gostovanja, ki 
dejansko ve za nezakonite vsebine in 
njihov nezakoniti značaj;

Or. en

Predlog spremembe 181
Bartosz Arłukowicz

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. opozarja, da so uporabniško 
usmerjene dejavnosti (ciljno usmerjanje) 
področje, ki ga je treba skrbno nadzirati; 
poudarja, da je bila ta praksa vključena v 
splošno uredbo o varstvu podatkov in da 
jo je treba pred obravnavo nove 
zakonodaje ustrezno izvrševati po vsej 
EU;

Or. pl

Predlog spremembe 182
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13a. od ponudnikov digitalnih storitev 
zahteva, da ob seznanitvi z domnevno 
nezakonito vsebino uporabnikov o njej 
brez nepotrebnega odlašanja obvestijo 
pristojne javne organe;

Or. en
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Predlog spremembe 183
Bartosz Arłukowicz

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. poziva vse digitalne akterje, naj 
upoštevajo pravila o razkritju iz splošne 
uredbe o varstvu podatkov, tudi v zvezi z 
zbiranjem in beleženjem odločitev 
uporabnikov in prenosom informacij o 
njihovih odločitvah tehnološkim 
partnerjem pred obdelavo osebnih 
podatkov; 

Or. pl

Predlog spremembe 184
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13b. države članice in ponudnike 
digitalnih storitev poziva, naj vzpostavijo 
pregledne, učinkovite, poštene in hitro 
delujoče pritožbene mehanizme in pravna 
sredstva, s katerimi bodo uporabniki 
lahko izpodbijali odstranitev njihovih 
vsebin s spleta;

Or. en

Predlog spremembe 185
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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13c. poziva države članice, naj 
poskrbijo za lažji dostop do svojih 
pravosodnih sistemov ter sistemov 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj, pa tudi za njihovo večjo 
učinkovitost v zvezi z ugotavljanjem 
nezakonitosti spletnih vsebin in 
reševanjem sporov glede odstranjevanja 
vsebin s spleta, poleg tega pa naj v ta 
namen razmislijo o možnosti, da bi v 
svojih pravosodnih sistemih in sistemih 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj ustanovile temu 
namenjena sodišča oziroma oddelke;

Or. en

Predlog spremembe 186
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 13 d (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

13d. meni, da se za vsebino, ki jo 
uporabnik naloži na splet ali prenese z 
njega na lastno pobudo, ne smejo 
obravnavati kot odgovorni niti ponudniki 
infrastrukturnih storitev, ponudniki 
plačilnih storitev in druga podjetja, ki 
ponujajo storitve ponudnikom digitalnih 
storitev, niti ponudniki digitalnih storitev, 
ki so neposredno povezani z 
uporabnikom; hkrati meni, da je treba 
obravnavati kot odgovorne ponudnike 
digitalnih storitev, ki so neposredno 
povezani z uporabnikom, ki je naložil na 
splet nezakonito vsebino, in uporabniške 
vsebine lahko odstranijo s spleta, če se 
pravočasno ne odzovejo na ustrezno 
utemeljeno odredbo demokratično 
odgovornih pristojnih javnih organov, naj 
nezakonito vsebino odstranijo s spleta;

Or. en
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Predlog spremembe 187
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni 
pogoji za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
poudarja, da sta pravičnost standardnih 
pogodbenih pogojev, ki jih posredniki 
postavljajo uporabnikom svojih storitev, 
in njihova skladnost s standardi temeljnih 
pravic podvržena sodnemu nadzoru; 
meni, da standardni pogodbeni pogoji, ki 
neupravičeno omejujejo temeljne pravice 
uporabnikov, kot sta pravica do zasebnosti 
in svoboda izražanja, niso zavezujoči;

Or. en

Predlog spremembe 188
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni pogoji 
za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični ter na 
voljo uporabnikom na enostaven in 
dostopen način; obžaluje dejstvo, da 
nekateri splošni pogoji za storitve platform 
za vsebino ne omogočajo, da bi organi 
kazenskega pregona uporabljali neosebne 
račune, kar ogroža morebitne preiskave in 
osebno varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 189
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni pogoji 
za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični ter na 
voljo uporabnikom na enostaven in 
dostopen način; obžaluje dejstvo, da 
nekateri splošni pogoji za storitve platform 
za vsebino ne omogočajo, da bi organi 
kazenskega pregona uporabljali neosebne 
račune, kar ogroža morebitne preiskave in 
osebno varnost;

Or. en

Predlog spremembe 190
Kris Peeters

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni pogoji 
za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni, pravični in na 
voljo uporabnikom na enostaven in 
dostopen način; obžaluje dejstvo, da 
nekateri splošni pogoji za storitve platform 
za vsebino ne omogočajo, da bi organi 
kazenskega pregona uporabljali neosebne 
račune, kar ogroža morebitne preiskave in 
osebno varnost;

Or. en
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Predlog spremembe 191
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni 
pogoji za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi za zaščito temeljnih 
pravic in interesov potrošnikov akt o 
digitalnih storitvah moral uvesti pravila, 
ki bi zagotovila, da bodo splošni pogoji za 
storitve ponudnikov digitalnih storitev 
jasni, pregledni in pravični;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 14

Predlog resolucije Predlog spremembe

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
obžaluje dejstvo, da nekateri splošni pogoji 
za storitve platform za vsebino ne 
omogočajo, da bi organi kazenskega 
pregona uporabljali neosebne račune, kar 
ogroža morebitne preiskave in osebno 
varnost;

14. meni, da bi morali biti splošni 
pogoji za storitve ponudnikov digitalnih 
storitev jasni, pregledni in pravični; 
opozarja, da mora vsako obvestilo organa 
o odstranitvi temeljiti na zakonodaji in ne 
na pogojih za storitve ponudnikov 
storitev;

Or. en

Predlog spremembe 193
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 14 a (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

14a. poudarja, da mora akt o digitalnih 
storitvah v skladu z načelom zmanjšanja 
količine podatkov, uvedenim s splošno 
uredbo o varstvu podatkov, od 
posrednikov zahtevati, da omogočijo 
anonimno uporabo in plačilo njihovih 
storitev, kadar je to tehnično izvedljivo, 
saj anonimnost učinkovito preprečuje 
nepooblaščeno razkritje, krajo identitete 
in druge oblike zlorabe osebnih podatkov, 
ki se zbirajo na spletu; ponudniki večjih 
tržnic bi morali preveriti identiteto podjetij 
samo v primerih, ko obstoječa zakonodaja 
zahteva, da podjetja sporočijo svojo 
identiteto, v drugih primerih pa se 
spoštuje pravica do anonimne uporabe 
digitalnih storitev:

Or. en

Predlog spremembe 194
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. poudarja, da bi moral biti vsak 
poskus regulacije ali moderiranja 
političnega oglaševanja prepovedan;

Or. pl
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Predlog spremembe 195
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. poudarja, da je treba regulirati 
urejanje vsebin in ciljno usmerjeno 
oglaševanje, ki temelji na sledenju, in 
sicer z zagotovitvijo večje izbire in 
nadzora uporabnikom; poudarja, da bi 
uporabniki morali imeti možnost, da 
popolnoma zavrnejo kakršno koli urejanje 
vsebin in se odločijo, ali privolijo v 
sledenje, ter več možnosti glede načina 
razvrščanja vsebin, vključno z 
razvrščanjem, ki ni v skladu z njihovo 
običajno uporabo vsebin; trdno verjame, 
da bi zasnova in izvajanje takih sistemov 
priporočil morala biti v celoti pregledna in 
predstavljena na uporabniku prijazen 
način;

Or. en

Predlog spremembe 196
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti 
tudi proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. pričakuje, da bodo v smernice 
vključena bolj pregledna pravila o 
moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
se zakonita vsebina ne odstrani;

Or. en
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Predlog spremembe 197
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine in politiki 
oglaševanja, da bi zagotovili, da bo 
odstranitev in blokiranje škodljive vsebine 
omejeno na nujno potrebno; poziva 
Komisijo, naj to preuči v okviru 
posebnega instrumenta, priloženega aktu 
o digitalnih storitvah;

Or. en

Predlog spremembe 198
Nadine Morano

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. poudarja, da se lahko blokiranje ali 
odstranitev vsebin zaradi potrebe po 
usklajevanju svobode izražanja in 
brisanja vsebin nanaša zgolj na 
nezakonite ali domnevno nezakonite 
vsebine, pri čemer mora obstajati 
učinkovito pravno sredstvo; zakonite 
vsebine se torej po svoji naravi ne smejo 
odstraniti ali blokirati;

Or. fr
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Predlog spremembe 199
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti 
tudi proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. pričakuje, da bo bodo v akt o 
digitalnih storitvah vključena pravila o 
moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev vsebine v skladu s standardi 
človekovih pravic in omejena na vsebino, 
ki je nedvomno nezakonita ali za katero so 
pravosodni organi ugotovili, da je 
nezakonita;

Or. en

Predlog spremembe 200
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 15

Predlog resolucije Predlog spremembe

15. poudarja, da bi se morali boriti tudi 
proti nekaterim vrstam zakonitih, a 
škodljivih vsebin, da bi zagotovili pravičen 
digitalni ekosistem; pričakuje, da bodo v 
smernice vključena bolj pregledna pravila 
o moderiranju vsebine ali politiki za 
politično oglaševanje, da bi zagotovili, da 
bo odstranitev in blokiranje škodljive 
vsebine omejeno na nujno potrebno;

15. poudarja, da bi morali obravnavati 
tudi nekatere vrste zakonitih, a 
potencialno škodljivih vsebin; pričakuje, 
da bodo v smernice vključena bolj 
pregledna pravila o moderiranju vsebine ali 
politiki za politično oglaševanje, da bi 
zagotovili izogibanje odstranitvi in 
blokiranju potencialno škodljive vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 201
Paul Tang

Predlog resolucije
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Odstavek 24 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24b. meni, da utegne imeti 
personalizirano oglaševanje, zlasti ciljno 
usmerjeno in vedenjsko oglaševanje in 
ocenjevanje posameznikov, še posebej 
mladoletnikov, negativne posledice zaradi 
vmešavanja v njihovo zasebno življenje, 
pri čemer se porajajo tudi vprašanja glede 
zbiranja in uporabe podatkov, ki se 
uporabljajo za personalizirano 
oglaševanje, ponujanje proizvodov ali 
storitev ali določanje cen; zato poziva 
Komisijo, naj postopoma prepove 
personalizirano oglaševanje, začenši z 
mladoletniki, in pri zagotavljanju storitev 
ali proizvodov prepove uporabo 
diskriminatornih praks;

Or. en

Predlog spremembe 202
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 15 – pododstavek 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

trdi, da te oblike škodljivih vsebin 
vključujejo ciljno usmerjanje na podlagi 
lastnosti, ki izpostavljajo telesno ali 
psihološko ranljivost, vsebine, povezane z 
zdravjem, kot so dezinformacije v zvezi z 
vzroki bolezni COVID-19 in zdravili 
zanjo, in nova vprašanja, kot so 
organizirana zloraba več platform in 
aplikacije umetne inteligence, ki 
ustvarjajo lažne profile ali manipulirajo s 
spletnimi vsebinami; poudarja, da bi bilo 
treba posebno pozornost nameniti 
škodljivim vsebinam v zvezi z 
mladoletnimi uporabniki interneta, zlasti 
v zvezi z njihovo izpostavljenostjo 
kibernetskemu ustrahovanju, spolnemu 
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nadlegovanju, pornografiji, nasilju ali 
samopoškodovanju;

Or. en

Predlog spremembe 203
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 15 – alinea 1 (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– meni, da ima načeloma ciljno 
usmerjeno oglaševanje lahko pozitiven 
gospodarski in družbeni vpliv, ter 
opozarja, da je treba splošno uredbo o 
varstvu podatkov ustrezno izvrševati, da se 
zagotovi spoštovanje zasebnosti 
uporabnikov;

Or. en

Predlog spremembe 204
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, da v aktu o digitalnih 
storitvah ne bi smeli uporabljati pravno 
neopredeljenega pojma „škodljivih 
vsebin“, temveč bi morali v njem 
obravnavati objavo nezakonitih vsebin; 
poudarja, da je treba širjenje lažnih in 
rasističnih informacij na družbenih 
medijih omejiti tako, da bi uporabnikom 
omogočili nadzor nad ponujenimi 
vsebinami; poudarja, da bi bilo treba za 
urejanje vsebin na podlagi sledenja 
dejavnostim uporabnikov zahtevati 
njihovo privolitev; predlaga, da bi morali 
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uporabniki družbenih omrežij imeti 
pravico do vpogleda v svojo časovnico v 
kronološkem vrstnem redu; meni, da bi 
morale platforme s prevladujočim 
položajem uporabnikom zagotoviti 
vmesnik, ki bi omogočal urejanje vsebin s 
programsko opremo ali storitvijo, ki so si 
jo izbrali sami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poudarja, kako personalizacija 
informacijskih okolij, ki jo omogoča 
profiliranje na podlagi podatkov, s seboj 
prinaša nove možnosti za komaj zaznavne, 
a izredno učinkovite načine manipulacije 
s posamezniki; poudarja, da uporaba 
obsežnega profiliranja za politično ciljno 
usmerjanje, katerega namen je 
manipulirati z volilnim vedenjem, lahko 
resno ogrozi temelje demokracije; zato 
pričakuje, da bo Komisija pripravila 
smernice za uporabo takih prepričljivih 
digitalnih tehnologij v volilnih kampanjah 
in politiko za politično oglaševanje;

Or. en

Predlog spremembe 206
Dragoş Tudorache

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. meni, da je zavajajoče ali prikrito 
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politično oglaševanje posebna vrsta 
spletne grožnje, saj vpliva na osrednje 
mehanizme, ki omogočajo delovanje naše 
demokratične družbe, zlasti kadar tako 
vsebino sponzorirajo tretje osebe in tuji 
akterji; v zvezi s tem poziva k določitvi 
strogih zahtev glede preglednosti za 
prikazovanje plačanih političnih oglasov;

Or. en

Predlog spremembe 207
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 15 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15a. poziva ponudnike digitalnih 
storitev, naj zagotovijo, da bodo vsebine, 
ki jih naložijo avtomatizirani programi v 
družbenih medijih, prepoznane in 
označene;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. je zaskrbljen zaradi platform in 
storitev, ki namenoma vežejo svoje 
uporabnike na določeno platformo, s 
čimer povečujejo svojo prevladujočo tržno 
moč in sposobnost za še podrobnejše 
profiliranje svojih uporabnikov ter tako 
ustvarjajo profile svojih uporabnikov, ki 
močno vdirajo v zasebnost in razkrivajo 
številne podrobnosti; zato poziva 
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Komisijo, naj zagotovi interoperabilnost 
digitalnih storitev; v zvezi s tem meni, da 
so vmesniki za aplikacijsko programiranje 
(API), ki uporabnikom omogočajo, da 
povežejo različne platforme in uvozijo 
pravila o moderiranju vsebin, ki si jih 
ogledujejo na platformi, uporabno orodje 
za zagotavljanje prave interoperabilnosti 
uporabnikom, ki povečuje njihovo 
možnost izbire med različnimi vrstami 
sistemov priporočil in storitev;

Or. en

Predlog spremembe 209
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 15 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15b. meni, da utegnejo imeti ciljno 
usmerjeno oglaševanje, ciljno usmerjeno 
urejanje vsebin in ocenjevanje 
posameznikov, zlasti mladoletnikov in 
drugih ranljivih skupin, negativne 
posledice zaradi vmešavanja v njihovo 
zasebno življenje, pri čemer se porajajo 
tudi vprašanja glede zbiranja in uporabe 
podatkov, ki se uporabljajo pri tovrstnem 
oglaševanju, ponujanja proizvodov ali 
storitev ali določanja cen; ponovno 
potrjuje, da je treba v urejanje vsebin v 
skladu z direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah privoliti, 
sicer je prepovedana;

Or. en

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

Predlog resolucije
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Odstavek 15 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

15c. ugotavlja, da politike za 
monetizacijo vsebin vplivajo na to, kakšne 
vsebine bodo videli uporabniki, s tem pa 
tudi na to, kakšne vsebine bodo 
uporabniki nalagali; zato poziva, naj se od 
spletnih platform, ki gostijo vsebine, 
zahtevajo pregledne in nediskriminatorne 
politike glede demonetizacije vsebine, da 
bi se v celoti zagotovila svoboda izražanja 
na spletu;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;

16. opozarja na razliko med hitrostjo 
in zmogljivostjo strojev ter zmogljivostjo 
človeka, da nadzoruje te stroje; zato meni, 
da je odgovornost vedno na strani 
človeških nadzornikov, in poziva k 
oblikovanju na dokazih temelječe politike, 
za katero so potrebni zanesljivi podatki o 
razširjenosti in odstranitvi nezakonitih 
spletnih vsebin, da se zagotovi pregleden 
sistem, ki mu bodo lahko vsi zaupali;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 16
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Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin 
ter pojavljanju in preprečevanju 
nezakonitih dejavnosti na spletu, zlasti v 
zvezi z otroki in drugimi ranljivimi 
skupinami;

Or. en

Predlog spremembe 213
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin 
ter algoritmih spletnih platform za 
urejanje vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 214
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 16

Predlog resolucije Predlog spremembe

16. meni, da so za oblikovanje na 
odgovornosti in dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;

16. meni, da so za odgovornost, tako v 
zasebnem kot javnem sektorju, in 
oblikovanje na dokazih temelječe politike 
potrebni zanesljivi podatki o razširjenosti 
in odstranitvi nezakonitih spletnih vsebin;
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Or. en

Predlog spremembe 215
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi, zlasti o 
postopkih moderiranja vsebin, vključno s 
standardiziranimi podatki o količini 
odstranjenih vsebin in razlogih za 
odstranitev, vrsti in utemeljitvi prejetih 
zahtev za odstranitev, številom zahtevkov, 
katerih izvršitev je bila zavrnjena, in 
razlogov za zavrnitev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega, celovitega in doslednega javnega 
poročanja za platforme, ki bo sorazmerna z 
njihovim obsegom in operativnimi 
zmogljivostmi, vključno z informacijami o 
sprejetih ukrepih zoper nezakonite spletne 
dejavnosti, številu primerov odstranjenega 
nezakonitega gradiva, številu in rezultatu 
notranjih pritožb in pravnem sredstvu;

Or. en
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Predlog spremembe 217
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega letnega javnega poročanja za 
platforme, ki bo sorazmerna z njihovim 
obsegom in operativnimi zmogljivostmi; 
poudarja, da bi bilo treba ta poročila, ki 
povzemajo ukrepe, sprejete v letu pred 
letom predložitve, predložiti do konca 
prvega trimesečja zadevnega leta;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi; v primeru 
spolne zlorabe otrok bi bilo treba poročati 
centru EU za preprečevanje in zatiranje 
spolne zlorabe otrok;

Or. en

Predlog spremembe 219
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 17
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Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, ki 
bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega, celovitega in doslednega javnega 
poročanja za platforme, ki bo sorazmerna z 
njihovim obsegom in operativnimi 
zmogljivostmi;

Or. en

Predlog spremembe 220
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 17

Predlog resolucije Predlog spremembe

17. v zvezi s tem poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za platforme, 
ki bo sorazmerna z njihovim obsegom in 
operativnimi zmogljivostmi;

17. poziva, naj velike spletne 
komercialne platforme javno objavijo 
svoje postopke in odločitve v zvezi z 
odstranitvijo vsebine;

Or. en

Predlog spremembe 221
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Javier Zarzalejos, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe;

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe, vključno s standardiziranimi 
podatki o številu zahtevkov za odstranitev 
in njihovi pravni podlagi, številu 
zahtevkov za odstranitev, pri katerih so se 
uporabila upravna ali pravna sredstva, 
rezultatu teh postopkov in skupnem 
številu odločitev o izreku kazni, vključno z 
opisom vrste izrečene kazni;

Or. en
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Predlog spremembe 222
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly, Anne-Sophie Pelletier

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe;

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe, vključno z informacijami o številu 
odredb o odstranitvi, številu odkritih 
nezakonitih vsebin ali dejavnosti, zaradi 
katerih sta bila uvedena preiskava in 
pregon, ter številu primerov vsebin ali 
dejavnosti, ki so bile napačno opredeljene 
kot nezakonite;

Or. en

Predlog spremembe 223
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe;

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe, vključno z informacijami o številu 
odredb o odstranitvi, številu odkritih 
nezakonitih vsebin ali dejavnosti, zaradi 
katerih sta bila uvedena preiskava in 
pregon, ter številu primerov vsebin ali 
dejavnosti, ki so bile napačno opredeljene 
kot nezakonite;

Or. en

Predlog spremembe 224
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann



AM\1208140SL.docx 113/134 PE653.762v02-00

SL

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe;

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe v zvezi z njihovimi zahtevami za 
izbris nezakonitih vsebin z digitalnih 
platform;

Or. en

Predlog spremembe 225
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 18

Predlog resolucije Predlog spremembe

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega javnega poročanja za nacionalne 
organe;

18. poleg tega poziva k obveznosti 
rednega letnega javnega poročanja za 
nacionalne organe;

Or. pl

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

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. izraža zaskrbljenost zaradi 
razdrobljenosti javnega nadzora nad 
platformami in pogostega pomanjkanja 
finančnih in človeških virov za nadzorne 
organe, ki so potrebni za ustrezno 
opravljanje njihovih nalog; poziva k 
večjemu sodelovanju v zvezi z 
regulativnim nadzorom nad digitalnimi 
storitvami;

19. izraža zaskrbljenost zaradi 
dokumentiranega pomanjkanja finančnih 
in človeških virov za nadzorne organe, ki 
so potrebni za ustrezno opravljanje 
njihovih nalog;
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Or. en

Predlog spremembe 227
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 19

Predlog resolucije Predlog spremembe

19. izraža zaskrbljenost zaradi 
razdrobljenosti javnega nadzora nad 
platformami in pogostega pomanjkanja 
finančnih in človeških virov za nadzorne 
organe, ki so potrebni za ustrezno 
opravljanje njihovih nalog; poziva k 
večjemu sodelovanju v zvezi z 
regulativnim nadzorom nad digitalnimi 
storitvami;

19. izraža zaskrbljenost zaradi 
razdrobljenosti javnega nadzora nad 
spletnimi platformami in drugimi 
ponudniki digitalnih storitev ter pogostega 
pomanjkanja finančnih in človeških virov, 
ki jih nadzorni organ potrebujejo za 
ustrezno opravljanje svojih nalog; poziva k 
večjemu sodelovanju v zvezi z 
regulativnim nadzorom nad digitalnimi 
storitvami;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 19 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

19a. meni, da bi bilo treba za 
zagotovitev ustreznega izvrševanja akta o 
digitalnih storitvah nadzor skladnosti s 
tem aktom zaupati neodvisnemu organu, 
medtem ko bi odločitve v zvezi z vsebino 
vedno morali sprejemati pravosodni 
organi; v zvezi s tem poudarja, da bi 
sankcioniranje zaradi neupoštevanja akta 
o digitalnih storitvah moralo temeljiti na 
oceni jasno opredeljenega sklopa 
dejavnikov, kot so sorazmernost, tehnični 
in organizacijski ukrepi in malomarnost, 
izrečene sankcije pa bi morale biti 
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določene na podlagi letnega skupnega 
prihodka podjetja;

Or. en

Predlog spremembe 229
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih 
pravil; meni, da bi ta organ moral skrbeti 
za izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za 
škodljivo;

črtano

Or. pl

Predlog spremembe 230
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih 
pravil; meni, da bi ta organ moral skrbeti 
za izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za 
škodljivo;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 231
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
meni, da bi ta organ moral skrbeti za 
izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za škodljivo;

20. Komisijo poziva, naj po vzoru 
evropskega sistema za finančni nadzor 
vzpostavi evropski sistem za nadzor 
digitalnih storitev, in sicer naj obstoječe 
agencije EU in pristojne nacionalne 
nadzorne organe zadolži, da pri 
ponudnikih digitalnih storitev opravljajo 
revizije njihove notranje politike in 
algoritmov, pri čemer bi morali upoštevati 
pravo Unije in v vseh okoliščinah tudi 
temeljne pravice uporabnikov storitev, pa 
tudi to, da sta v odprti in demokratični 
družbi nediskriminacija ter svoboda 
izražanja in obveščanja ključnega 
pomena, poslovno občutljivih podatkov pa 
ne bi smeli objavljati; poziva, naj se s tem 
evropskim sistemom za nadzor digitalnih 
storitev zagotovi, da se bodo veljavna 
pravila za ponudnike digitalnih storitev 
ustrezno izvajala in izvrševala v vseh 
državah članicah, saj bi tako zaščitili 
uporabnike storitev in spodbudili 
oblikovanje evropskega enotnega 
digitalnega trga;

Or. en

Predlog spremembe 232
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 

20. Komisijo naproša, naj izvaja 
učinkovit nadzor nad spoštovanjem 
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nadzora nad spoštovanjem veljavnih 
pravil; meni, da bi ta organ moral skrbeti 
za izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za 
škodljivo;

veljavnih pravil, zlasti nad izvajanjem 
postopkovnih jamstev in preglednostjo;

Or. fr

Predlog spremembe 233
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
meni, da bi ta organ moral skrbeti za 
izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za škodljivo;

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
poudarja, da bi ta organ moral zagotoviti 
usklajeno izvajanje teh pravil po vsej 
Uniji ter skrbeti za izvajanje postopkovnih 
jamstev in preglednost; meni, da bi ta 
organ moral oblikovati zanesljive 
smernice o razmerah, v katerih se sicer 
zakonita vsebina šteje za škodljivo;

Or. en

Predlog spremembe 234
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
meni, da bi ta organ moral skrbeti za 
izvajanje postopkovnih jamstev in 

20. podpira izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
meni, da bi ta organ moral skrbeti za 
izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
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preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za 
škodljivo;

zanesljive smernice o obravnavanju 
nezakonitih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 235
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. podpira ustanovitev neodvisnega 
organa EU za izvajanje učinkovitega 
nadzora nad spoštovanjem veljavnih pravil; 
meni, da bi ta organ moral skrbeti za 
izvajanje postopkovnih jamstev in 
preglednost ter oblikovati hitre in 
zanesljive smernice o razmerah, v katerih 
se sicer zakonita vsebina šteje za 
škodljivo;

20. podpira ustanovitev mehanizma 
izvrševanja, ki bi se usklajeval na ravni 
EU, z jasno razdelitvijo odgovornosti in 
potrebnimi orodji za izvrševanje, za 
izvajanje učinkovitega nadzora nad 
spoštovanjem veljavnih pravil; meni, da bi 
ta organ moral skrbeti za izvajanje 
postopkovnih jamstev in preglednost;

Or. en

Predlog spremembe 236
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, 
na voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki 
bodo zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih 
vsebin na ravni EU;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 237
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU;

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo organom EU, ki bi morali biti 
zadolženi za pripravo letnih poročil, ki 
bodo zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU; poudarja, da bi bilo treba ta 
poročila letno objavljati prek javnih 
storitev institucij EU;

Or. pl

Predlog spremembe 238
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, 
na voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki 
bodo zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih 
vsebin na ravni EU;

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni organi, javno 
objavljena, vključno z letnimi poročili, ki 
bodo zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi vsebin na ravni EU; meni, da je 
treba poročati tudi o primerih, v katerih ni 
prišlo do odstranitve ali onemogočitve 
dostopa do vsebin;

Or. en
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Predlog spremembe 239
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU;

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu mehanizmu izvrševanja EU, ki 
bi moral biti zadolžen za pripravo letnih 
poročil, ki bodo zagotovila strukturirano 
analizo o odstranitvi in blokiranju 
nezakonitih vsebin na ravni EU;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 21

Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU;

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odkrivanju, odstranitvi in blokiranju 
nezakonitih vsebin na ravni EU;

Or. en

Predlog spremembe 241
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 21
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Predlog resolucije Predlog spremembe

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo temu organu EU, ki bi moral biti 
zadolžen za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU;

21. meni, da bi morala biti poročila o 
preglednosti, ki jih bodo pripravili 
platforme in pristojni nacionalni organi, na 
voljo Komisiji, ki bi morala biti zadolžena 
za pripravo letnih poročil, ki bodo 
zagotovila strukturirano analizo o 
odstranitvi in blokiranju nezakonitih vsebin 
na ravni EU;

Or. fr

Predlog spremembe 242
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ta organ EU ne bi 
smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, 
temveč bi moral na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko 
platforme ne zagotovijo pravočasno 
zadostnih informacij o svojih postopkih 
ali algoritmih;

črtano

Or. fr

Predlog spremembe 243
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ta organ EU ne bi 
smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, 

črtano
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temveč bi moral na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko 
platforme ne zagotovijo pravočasno 
zadostnih informacij o svojih postopkih 
ali algoritmih;

Or. en

Predlog spremembe 244
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ta organ EU ne bi 
smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, 
temveč bi moral na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko platforme 
ne zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

22. poziva, naj ima pristojni organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko platforme 
ne zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

Or. en

Predlog spremembe 245
Kris Peeters, Tomáš Zdechovský, Paulo Rangel

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ta organ EU ne bi smel 
prevzeti vloge moderatorja vsebin, temveč 

22. poudarja, da ta organ EU ne bi smel 
prevzeti vloge moderatorja vsebin, temveč 
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bi moral na podlagi pritožbe ali na lastno 
pobudo analizirati, ali in kako ponudniki 
digitalnih storitev razširjajo nezakonito 
vsebino; poziva, naj ima organ pooblastila 
za naložitev sorazmernih glob ali drugih 
popravnih ukrepov, ko platforme ne 
zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

bi moral na podlagi pritožbe ali na lastno 
pobudo analizirati, ali in kako ponudniki 
digitalnih storitev razširjajo nezakonito 
vsebino, na primer s sistemi za 
priporočanje in elementi optimizacije, kot 
sta samodokončanje in ponujanje 
priljubljenih vsebin; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko platforme 
ne zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

Or. en

Predlog spremembe 246
Beata Kempa, Patryk Jaki

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe

22. poudarja, da ta organ EU ne bi 
smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, 
temveč bi moral na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko 
platforme ne zagotovijo pravočasno 
zadostnih informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

22. poudarja, da institucije EU ne bi 
smele prevzeti vloge moderatorja vsebin, 
temveč bi morale na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj imajo 
institucije EU pooblastila za predlaganje 
popravnih ukrepov, ko platforme ne 
zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

Or. pl

Predlog spremembe 247
Cornelia Ernst, Pernando Barrena Arza, Clare Daly

Predlog resolucije
Odstavek 22

Predlog resolucije Predlog spremembe
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22. poudarja, da ta organ EU ne bi 
smel prevzeti vloge moderatorja vsebin, 
temveč bi moral na podlagi pritožbe ali na 
lastno pobudo analizirati, ali in kako 
ponudniki digitalnih storitev razširjajo 
nezakonito vsebino; poziva, naj ima organ 
pooblastila za naložitev sorazmernih glob 
ali drugih popravnih ukrepov, ko platforme 
ne zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

22. poudarja, da ta mehanizem 
izvrševanja EU ne bi smel prevzeti vloge 
moderatorja vsebin, temveč bi moral na 
podlagi pritožbe ali na lastno pobudo 
analizirati, ali in kako ponudniki digitalnih 
storitev razširjajo nezakonito vsebino; 
poziva, naj ima organ pooblastila za 
naložitev sorazmernih glob ali drugih 
popravnih ukrepov, ko platforme ne 
zagotovijo pravočasno zadostnih 
informacij o svojih postopkih ali 
algoritmih;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. izraža zaskrbljenost, da povečana 
uporaba avtomatiziranega sprejemanja 
odločitev in strojnega učenja za namene, 
kot so prepoznavanje, napovedovanje 
vedenja ali ciljno usmerjeno oglaševanje, 
stopnjuje neposredno in posredno 
diskriminacijo na podlagi spola, rase, 
barve, etničnega ali družbenega porekla, 
genetskih značilnosti, jezika, vere ali 
prepričanja, političnega ali drugega 
mnenja, pripadnosti narodnostni 
manjšini, premoženja, rojstva, 
invalidnosti, starosti ali spolne 
usmerjenosti pri uporabi digitalnih 
storitev; vztraja, da mora biti cilj akta o 
digitalnih storitvah zagotoviti visoko 
raven preglednosti v zvezi z delovanjem 
spletnih storitev in digitalno okolje brez 
diskriminacije;

Or. en
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Predlog spremembe 249
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. meni, da je treba zaradi 
naraščajoče razdrobljenosti nacionalnih 
zakonodaj na področju preprečevanja 
nezakonitih vsebin okrepiti mehanizme 
sodelovanja med državami članicami, 
zlasti s podporo Komisije in agencij 
Evropske unije; poudarja pomen takšnega 
dialoga, zlasti glede razlik med državami 
pri ocenjevanju, ali so vsebine zakonite, 
ter njihovega morebitnega vpliva;

Or. fr

Predlog spremembe 250
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 22 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22a. pozdravlja pobudo Komisije za 
ustanovitev evropskega observatorija za 
digitalne medije, da se podprejo neodvisne 
službe za preverjanje dejstev, poveča 
seznanjenost javnosti z dezinformacijami 
na spletu in podprejo javni organi, 
zadolženi za spremljanje digitalnih 
medijev;

Or. en

Predlog spremembe 251
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE
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Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. izraža zaskrbljenost, da lahko 
povečana uporaba avtomatiziranega 
sprejemanja odločitev in strojnega učenja 
za namene, kot so prepoznavanje, 
napovedovanje vedenja ali ciljno 
usmerjeno oglaševanje, stopnjuje 
neposredno in posredno diskriminacijo na 
podlagi spola, rase, barve, etničnega ali 
družbenega porekla, genetskih 
značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, 
političnega ali drugega mnenja, 
pripadnosti narodnostni manjšini, 
premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti 
ali spolne usmerjenosti pri uporabi 
digitalnih storitev; vztraja, da mora biti 
cilj akta o digitalnih storitvah zagotoviti 
visoko raven preglednosti v zvezi z 
delovanjem spletnih storitev in digitalno 
okolje brez diskriminacije;

Or. en

Predlog spremembe 252
Fabienne Keller, Nathalie Loiseau

Predlog resolucije
Odstavek 22 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

22b. meni še, da je treba prek posebne 
ureditve odgovornosti okrepiti 
odgovornost ponudnikov, s čimer bi zlasti 
z obveščanjem in preglednostjo zaščitili 
potrošnike pred nevarnimi proizvodi ter 
zagotovili njihove pravice;

Or. fr
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Predlog spremembe 253
Caterina Chinnici, Hilde Vautmans, Javier Moreno Sánchez, Laura Ferrara, Brando 
Benifei

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
lahko dostopnimi pritožbenimi postopki, 
pravnimi sredstvi, vzgojnimi ukrepi in 
ozaveščanjem o vprašanjih varstva 
podatkov;

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
lahko dostopnimi pritožbenimi postopki, 
mehanizmi prijavljanja nezakonitih 
vsebin in kriminalnega ravnanja za 
posameznike in podjetja, pravnimi 
sredstvi, vzgojnimi ukrepi, tudi deljenjem 
nasvetov o varnosti otrok na spletu, in 
ozaveščanjem o vprašanjih varstva 
podatkov in varnosti na spletu ter 
zagotavljanjem dostopa do brezplačnih 
telefonskih številk za pomoč otrokom in 
starosti primernih storitev;

Or. en

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

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
lahko dostopnimi pritožbenimi postopki, 
pravnimi sredstvi, vzgojnimi ukrepi in 
ozaveščanjem o vprašanjih varstva 
podatkov;

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
obveznostmi glede preglednosti spletnih 
storitev in lahko dostopnimi, 
nepristranskimi, učinkovitimi in 
brezplačnimi pritožbenimi postopki, 
pravnimi sredstvi, vzgojnimi ukrepi in 
ozaveščanjem o vprašanjih varstva 
podatkov;

Or. en
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Predlog spremembe 255
Patrick Breyer
v imenu skupine Verts/ALE

Predlog resolucije
Odstavek 23

Predlog resolucije Predlog spremembe

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
lahko dostopnimi pritožbenimi postopki, 
pravnimi sredstvi, vzgojnimi ukrepi in 
ozaveščanjem o vprašanjih varstva 
podatkov;

23. poudarja, da je treba povečati vlogo 
uporabnikov pri uveljavljanju svojih 
temeljnih pravic na spletu, vključno z 
lahko dostopnimi, nepristranskimi, 
učinkovitimi in brezplačnimi pritožbenimi 
postopki, pravnimi sredstvi, vzgojnimi 
ukrepi in ozaveščanjem o vprašanjih 
varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 256
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja, da je razvita medijska 
pismenost še vedno ključna za polno 
uživanje temeljnih pravic, kot sta svoboda 
izražanja in dostop do informacij; 
opozarja, da je temeljna vloga medijske 
pismenosti ena od glavnih rešitev vse 
večjih problemov, povezanih z 
dezinformacijami in sovražnim govorom, 
ter poziva Komisijo in države članice, da 
izboljšajo medijsko pismenost s podporo 
izobraževalnim pobudam, namenjenim 
učencem in strokovnim delavcem na 
področju izobraževanja, ter z usmerjenimi 
kampanjami za ozaveščanje v okviru 
civilne družbe;

Or. en



AM\1208140SL.docx 129/134 PE653.762v02-00

SL

Predlog spremembe 257
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru, Raphaël Glucksmann

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poudarja nujno potrebo po 
dogovorjenih temeljnih varnostnih 
standardih v kibernetskem prostoru, da bi 
državljani lahko v celoti izkoriščali 
digitalne storitve; zato ugotavlja, da 
morajo države članice nujno sprejeti 
usklajene ukrepe, da bi zagotovile 
osnovno kibernetsko higieno in preprečile 
nevarnosti v kibernetskem prostoru, ki se 
jim je mogoče izogniti, tudi z 
zakonodajnimi ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 258
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. poleg povečanja vloge 
uporabnikov pri uveljavljanju temeljnih 
pravic na spletu Komisijo poziva, naj 
uporabnikom zagotovi dostop do 
raznolikih in kakovostnih vsebin na 
spletu, kar bi prispevalo k obveščenosti 
državljanov; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj predlaga jamstva, ki bodo zagotovila 
enostaven dostop in iskanje kakovostnih 
medijskih vsebin na platformah tretjih 
oseb;

Or. en
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Predlog spremembe 259
Tomas Tobé

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. nadalje poziva Komisijo naj 
vzpostavi okvir, ki bi platformam 
preprečeval izvajanje druge ravni nadzora 
nad vsebinami, ki se zagotavljajo v okviru 
odgovornosti ponudnika medijskih 
storitev in za katere veljajo posebni 
standardi in nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 260
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 23 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23a. zahteva, da ponudniki digitalnih 
storitev svojim uporabnikom v čim večji 
meri omogočijo, da izberejo, katere 
vsebine naj jim bodo predstavljene in v 
kakšnem vrstnem redu;

Or. en

Predlog spremembe 261
Marina Kaljurand, Tanja Fajon, Tudor Ciuhodaru

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poudarja, da digitalne storitve 
lahko dosežejo svoj poln potencial samo 
tako, da uporabnikom omogočajo 
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nedvoumno identifikacijo na enak način 
kot pri storitvah zunaj spleta; ugotavlja, 
da se spletna identifikacija lahko izboljša 
z izvrševanjem čezmejne 
interoperabilnosti elektronske 
identifikacije po Evropski uniji na podlagi 
uredbe eIDAS; opozarja, da morajo 
države članice in evropske institucije 
zagotoviti, da je elektronska identifikacija 
varna, da omogoča zmanjšanje količine 
podatkov in da je skladna z vsemi drugimi 
vidiki splošne uredbe o varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 262
Magdalena Adamowicz

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. poleg povečanja vloge 
uporabnikov pri uveljavljanju temeljnih 
pravic na spletu Komisijo poziva, naj 
uporabnikom zagotovi dostop do 
raznolikih in kakovostnih vsebin na 
spletu, kar bi prispevalo k obveščenosti 
državljanov; v zvezi s tem poziva Komisijo, 
naj predlaga jamstva, ki bodo zagotovila 
enostaven dostop in iskanje kakovostnih 
medijskih vsebin na platformah tretjih 
oseb;

Or. en

Predlog spremembe 263
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe
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23b. nadalje poziva Komisijo naj določi 
nova pravila, ki bi na platformah 
prepovedovala prakse, ki posegajo v 
svobodo in pluralnost medijev, zlasti tako, 
da platformam prepove izvajanje druge 
ravni nadzora nad vsebinami, ki se 
zagotavljajo v okviru odgovornosti 
ponudnika medijskih storitev in za katere 
veljajo posebni standardi in nadzor;

Or. en

Predlog spremembe 264
Moritz Körner

Predlog resolucije
Odstavek 23 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23b. na podlagi zgoraj navedenih načel 
zahteva, da se v aktu o digitalnih storitvah 
harmonizirajo določbe v zvezi z 
odgovornostjo iz direktive o avtorski in 
sorodnih pravicah na enotnem digitalnem 
trgu, direktive o avdiovizualnih medijskih 
storitvah in uredbi o preprečevanju 
razširjanja terorističnih spletnih vsebin;

Or. en

Predlog spremembe 265
Malin Björk

Predlog resolucije
Odstavek 23 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

23c. močno poudarja pomen 
pluralnosti medijev, javnih medijev ter 
neodvisnih in nekomercialnih medijev za 
dostop državljanov do kakovostnih 
informacij; je trdno prepričan, da je 
dezinformacije in „lažne novice“ mogoče 
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ustaviti samo, če bo javnosti zagotovljen 
dostop do visokokakovostnih informacij in 
izobraževanja; poudarja pomen 
mehanizmov, ki podpirajo neodvisne in 
javne medije;

Or. en

Predlog spremembe 266
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 24 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24a. priporoča Komisiji, naj vzpostavi 
sistem preverjanja za uporabnike 
digitalnih storitev, da bi zagotovili varstvo 
osebnih podatkov in preverjanje starosti, 
zlasti mladostnikov, ta sistem pa se ne bo 
uporabljal ne za sledenje uporabnikom po 
spletnih mestih ne za komercialne 
namene;

Or. en

Predlog spremembe 267
Paul Tang

Predlog resolucije
Odstavek 24 c (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

24c. ugotavlja, da digitalne storitve ob 
prijavi v storitev pogosto po nepotrebnem 
zbirajo osebne podatke, kot sta datum in 
kraj rojstva, številka mobilnega telefona 
in poštni naslov, do česar pogosto prihaja 
zaradi uporabe možnosti enkratnega 
vpisa; poudarja, da je v splošni uredbi o 
varstvu podatkov jasno opisano načelo 
zmanjšanja količine podatkov, s katerim 
se količina zbranih podatkov omejuje 
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samo na tiste, ki so nujno potrebni za 
posamezni namen; zato poziva Komisijo, 
naj ustvari enoten evropski sistem prijave 
in uvede obveznost, da se vedno ponudi 
možnost ročnega vpisa;

Or. en


