
 
 
București, 11 septembrie 2018 
 
Votați pentru cetățeni, nu pentru cenzură! 
 
Votul dvs. din sesiunea plenară a Parlamentului European din data de 12 septembrie, privind              
propunerea de directivă pentru modificarea regimului drepturilor de autor în Uniunea Europeană            
poate avea efecte negative, fie și indirecte, asupra tuturor utilizatorilor de Internet din Uniunea              
Europeană și nu numai.  
 
Vă încurajăm să votați având în gând cetățenii și nu măsuri care duc la cenzură, deși sunt                 
portretizate părând că ar ajuta anumite grupuri sociale (artiști sau jurnaliști).  
 
Respingeți articolele 11 și 13 și susțineți adoptarea unor măsuri echilibrate în ansamblul             
directivei privind mediul educațional, cercetarea și inovația la nivel european.  
 
Anumite propuneri, printre care articolul 13 (impunerea unor filtre automate pentru upload) și             
articolul 11 (dreptul de autor auxiliar pentru editorii de presă), vor genera incertitudine juridică              
în aplicare, acest aspect fiind semnalat în repetate rânduri de societatea civilă, academicieni,             
cercetători, mediul de business și chiar de membri fondatori ai Internetului. 
 
Subliniem că mai multe dintre amendamentele propuse au fost susținute cu încălcarea            
recomandărilor și atenționărilor din studiul de impact al proiectului de directivă, al raportului             
serviciului Juridic al Consiliului UE, a studiilor de specialitate ale institutelor independente            
precum Institutul Max Planck, al studiului comandat de comisia JURI și a Raportorului Special al               
ONU pentru libertatea de exprimare, aceste amendamente fiind de asemenea în contradicție            
cu legislația europeană în vigoare, respectiv Directiva privind comerțul electronic, cu           
hotărârile Curții de Justiție a Uniunii Europene privind răspunderea platformelor online și cu             
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene.  
 
 
Aceasta poziție este trimisă de Asociaţia pentru Tehnologie și Internet (ApTI), o organizație             
neguvernamentală care acționează pentru protecția drepturilor civile digitale prin garantarea          
unui mediu digital liber și deschis. O analiză detaliată privind reforma drepturilor de autor a fost                
trimisă anterior tuturor europarlamentarilor români.  
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