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Geachte voorzitter,

Op 10 oktober 2018 hebben de coördinatoren van de Commissie juridische zaken 
kennisgenomen van het feit dat tijdens de lopende interinstitutionele onderhandelingen over 
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het voorstel voor een richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt werd 
voorgesteld artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU als rechtsgrond toe te voegen aan 
artikel 114 VWEU. De Commissie juridische zaken heeft daarom, overeenkomstig artikel 39, 
lid 2, van het Reglement, besloten de rechtsgrond van bovengenoemd voorstel, en met name 
van de voorgestelde toevoegingen, na te gaan. 

De Commissie juridische zaken behandelde de bovengenoemde kwestie tijdens haar 
vergadering van 10 december 2018.

I – Achtergrond

Op 14 september 2016 heeft de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel ingediend ter 
modernisering van de EU-regels inzake auteursrechten. Dit voorstel omvatte onder meer een 
richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt. Op 25 mei 2018 werd aan de 
Raad een onderhandelingsmandaat toegekend1.

De door de Commissie voorgestelde rechtsgrond is artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), dat de algemene rechtsgrond vormt voor 
maatregelen inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke bepalingen van de lidstaten 
die de interne markt betreffen. In bovengenoemd mandaat van de Raad werden twee nieuwe 
rechtsgronden toegevoegd: artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU. De Commissie stemde in 
met deze wijziging2. 

Op 12 september 2018 vond in het Parlement een stemming plaats over het voorstel voor een 
richtlijn inzake auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, waarbij het mandaat3 voor 
de onderhandelingen met 438 stemmen voor werd aangenomen. Op basis hiervan is het 
onderhandelingsteam van het Parlement op 2 oktober 2018 onderhandelingen begonnen met 
de Raad en de Commissie, met het oog op het opstellen van een definitieve tekst en het 
vaststellen van de richtlijn.

In het kader van de lopende interinstitutionele onderhandelingen is het bijgevolg van belang 
te bepalen of de voorgestelde toevoeging van artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU 
gerechtvaardigd is. Artikel 62 maakt deel uit van het hoofdstuk over diensten. In dit artikel 
wordt bepaald dat de artikelen 51 t/m 54 VWEU van toepassing zijn op het onderwerp dat in 
het hoofdstuk over diensten is geregeld. Artikel 53, lid 1, vormt de rechtsgrond voor de 
vaststelling van richtlijnen volgens de gewone wetgevingsprocedure. In combinatie met 
artikel 62 VWEU kan artikel 53, lid 1, worden gebruikt als rechtsgrond voor de vaststelling 
van richtlijnen op het gebied van diensten. 

II – Relevante Verdragsbepalingen

Artikel 114 VWEU luidt als volgt:

1 Document 9134/18 van 25 mei 2018.
2 Volgens het verzoek om juridisch advies dat op 23 oktober 2018 bij schrijven van de 

voorzitter van de Commissie juridische zaken werd toegezonden aan de Juridische 
Dienst.

3 P8_TA(2018)0337.
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Artikel 114
(oud artikel 95 VEG)

1. Tenzij in de Verdragen anders is bepaald, zijn de volgende bepalingen van toepassing voor 
de verwezenlijking van de doeleinden van artikel 26. Het Europees Parlement en de Raad 
stellen volgens de gewone wetgevingsprocedure en na raadpleging van het Economisch en 
Sociaal Comité de maatregelen vast inzake de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten die de instelling en de werking van de interne 
markt betreffen.

2. Lid 1 is niet van toepassing op de fiscale bepalingen, op de bepalingen inzake het vrije 
verkeer van personen en op de bepalingen inzake de rechten en belangen van werknemers.

3. De Commissie zal bij haar in lid 1 bedoelde voorstellen op het gebied van de 
volksgezondheid, de veiligheid, de milieubescherming en de consumentenbescherming 
uitgaan van een hoog beschermingsniveau, daarbij in het bijzonder rekening houdend met 
alle nieuwe ontwikkelingen die op wetenschappelijke gegevens zijn gebaseerd. Ook het 
Europees Parlement en de Raad zullen binnen hun respectieve bevoegdheden deze 
doelstelling trachten te verwezenlijken.

4. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of 
door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht nationale 
bepalingen te handhaven die hun rechtvaardiging vinden in gewichtige eisen als bedoeld in 
artikel 36 of verband houdend met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu, geeft 
hij zowel van die bepalingen als van de redenen voor het handhaven ervan, kennis aan de 
Commissie.

5. Wanneer een lidstaat het, nadat door het Europees Parlement en de Raad, door de Raad of 
door de Commissie een harmonisatiemaatregel is genomen, noodzakelijk acht, nationale 
bepalingen te treffen die gebaseerd zijn op nieuwe wetenschappelijke gegevens die verband 
houden met de bescherming van het milieu of het arbeidsmilieu vanwege een specifiek 
probleem dat zich in die lidstaat heeft aangediend nadat de harmonisatiemaatregel is 
genomen, stelt hij de Commissie voorts, onverminderd lid 4, in kennis van de voorgenomen 
bepalingen en de redenen voor het vaststellen ervan.

6. Binnen zes maanden na de in de leden 4 en 5 bedoelde kennisgevingen keurt de Commissie 
de betrokken nationale bepalingen goed of wijst die af, nadat zij heeft nagegaan of zij al dan 
niet een middel tot willekeurige discriminatie, een verkapte beperking van de handel tussen de 
lidstaten, of een hinderpaal voor de werking van de interne markt vormen.

Indien de Commissie binnen deze termijn geen besluit neemt, worden de in lid 4 en lid 5 
bedoelde nationale bepalingen geacht te zijn goedgekeurd.

Indien het complexe karakter van de aangelegenheid zulks rechtvaardigt en er geen gevaar 
bestaat voor de gezondheid van de mens, kan de Commissie de betrokken lidstaat ervan in 
kennis stellen dat de in dit lid bedoelde termijn met ten hoogste zes maanden kan worden 
verlengd.

7. Indien een lidstaat krachtens lid 6 gemachtigd is om nationale bepalingen te handhaven of 
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te treffen die afwijken van een harmonisatiemaatregel, onderzoekt de Commissie onverwijld 
of er een aanpassing van die maatregel moet worden voorgesteld.

8. Indien een lidstaat een specifiek probleem in verband met volksgezondheid aan de orde 
stelt op een gebied waarop eerder harmonisatiemaatregelen zijn genomen, brengt hij dit ter 
kennis van de Commissie die onverwijld onderzoekt of zij passende maatregelen aan de Raad 
moet voorstellen.

9. In afwijking van de procedure van de artikelen 258 en 259 kan de Commissie of een 
lidstaat zich rechtstreeks tot het Hof van Justitie van de Europese Unie wenden indien zij/hij 
meent dat een andere lidstaat misbruik maakt van de in dit artikel bedoelde bevoegdheden.

10. Bovenbedoelde harmonisatiemaatregelen omvatten, in passende gevallen, een 
vrijwaringsclausule die de lidstaten machtigt om, op grond van één of meer van de in 
artikel 36 bedoelde niet- economische redenen, voorlopige maatregelen te treffen die aan een 
toetsingsprocedure van de Unie worden onderworpen.

Artikel 53, lid 1, VWEU luidt als volgt:
Artikel 53

(oud artikel 47 VEG)

1. Teneinde de toegang tot werkzaamheden, anders dan in loondienst, en de uitoefening 
daarvan te vergemakkelijken, stellen het Europees Parlement en de Raad volgens de gewone 
wetgevingsprocedure richtlijnen vast inzake de onderlinge erkenning van diploma's, 
certificaten en andere titels en inzake de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten betreffende de toegang tot werkzaamheden anders dan in 
loondienst en de uitoefening daarvan.

Artikel 62 VWEU luidt als volgt:
Artikel 62

(oud artikel 55 VEG)

De bepalingen van de artikelen 51 tot en met 54 zijn van toepassing op het onderwerp dat in 
dit hoofdstuk [met als titel "De diensten"] is geregeld.

III – Rechtspraak van het Hof van Justitie van de Europese Unie betreffende de keuze 
van de rechtsgrond

Volgens vaste rechtspraak van het Hof van Justitie moet de keuze van de rechtsgrond van een 
gemeenschapshandeling berusten op objectieve gegevens die voor rechterlijke toetsing 
vatbaar zijn, waartoe met name het doel en de inhoud van de handeling behoren.4 De keuze 
van een onjuiste rechtsgrond kan dan ook aanleiding vormen tot de nietigverklaring van de 
desbetreffende handeling. The choice of an incorrect legal basis may therefore justify the 
annulment of the act in question.

4 Zaak C-45/86, Commissie/Raad (Algemene tariefpreferenties), Jurispr. 1987, blz. 1439, 
punt 5; zaak C-440/05, Commissie/Raad, Jurispr. 2007, blz. I-9097; zaak C-411/06, 
Commissie/Parlement en Raad, Jurispr. 2009, blz. I-7585.
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Indien bij het onderzoek van de betrokken handeling blijkt dat zij een tweeledig doel heeft of 
dat er sprake is van twee componenten, waarvan er één kan worden gezien als het hoofd- of 
overwegende doel of de hoofd- of overwegende component, terwijl de andere doelen of 
componenten slechts ondergeschikt zijn, moet die handeling op één enkele rechtsgrond 
worden gebaseerd, namelijk die welke vereist is gelet op het hoofd- of overwegende doel of 
de hoofd- of overwegende component5. Alleen indien wordt aangetoond dat de betrokken 
handeling tegelijkertijd meerdere doelen of componenten heeft die onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, waarbij niet één doelstelling of component secundair en indirect is ten 
opzichte van de andere, zal die handeling bij wijze van uitzondering op de verschillende 
desbetreffende rechtsgronden moeten worden gebaseerd, op voorwaarde dat deze procedureel 
verenigbaar zijn. 6   

IV – Analyse en vaststelling van de juiste rechtsgrond met het oog op het doel en de 
inhoud van het voorstel, het mandaat van het Parlement en het mandaat van de Raad

De eventuele toevoeging van artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU aan artikel 114 VWEU 
wordt rechtstreeks vermeld in het mandaat van de Raad.

Eerst en vooral moet worden opgemerkt dat artikel 17 gericht is op de wijziging van 
Richtlijn 96/9/EG en Richtlĳn 2001/29/EG, die beide gebaseerd zijn op een soortgelijke 
combinatie van de drie rechtsgronden in kwestie. Vanuit formeel oogpunt lijkt het een juiste 
benadering om de wijzigingshandeling te baseren op de rechtsgronden die het equivalent zijn 
van de rechtsgronden van de gewijzigde handelingen.

In het licht van de inhoudelijke aspecten en het doel en de inhoud van de tekst, of het nu gaat 
om het Commissievoorstel of de respectieve mandaten van de Raad of het Parlement, is het 
duidelijk dat de tekst gericht is op de regulering van auteursrechten en naburige aspecten, 
meer bepaald in het kader van de digitale eengemaakte markt, met name diensten die online 
worden aangeboden. Het toepassingsgebied van het instrument zou ook worden uitgebreid tot 
regels "om te zorgen voor een goed werkende markt voor exploitatie van werken en andere 
beschermde materialen"7, hetgeen wordt uitgevoerd in het kader van "werkzaamheden […] 
van commerciële aard"8 die "tegen vergoeding geschieden"9, onder meer door aanbieders 
van onlinediensten voor het delen van inhoud.

Het voorstel heeft tot doel, zoals vermeld in artikel 1, lid 1, van het voorstel, om 
"voorschriften [vast te stellen] die gericht zijn op verdere harmonisatie van de wetgeving van 
de Unie met betrekking tot auteursrechten en naburige rechten in het kader van de interne 
markt, rekening houdend met name met digitaal en grensoverschrijdend gebruik van 
beschermde inhoud. [De richtlijn] bevat ook regels inzake uitzonderingen en beperkingen en 
inzake de bevordering van de licentieverlening, alsmede regels om te zorgen voor een goed 

5 Zaak C-137/12, Commissie/Raad, EU:C:2013:675, punt 53; zaak C-411/06, 
Commissie/Parlement en Raad, EU:C:2009:518, punt 46 en aangehaalde rechtspraak; zaak C-
490/10, Parlement/Raad, EU:C:2012:525, punt 45; zaak C-155/07, Parlement/Raad, 
EU:C:2008:605, punt 34.
6 Zaak C-300/89, Commissie/Raad ("titaandioxide"), EU:C:1991:244, punten 17-25.
7 Artikel 1.
8 Artikel 57, onder b), VWEU.
9 Inleidende formule van artikel 57 VWEU.
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werkende markt voor exploitatie van werken en andere beschermde materialen" [markering 
toegevoegd].

Met name deze exploitatie van werken en andere beschermde materialen wordt beschouwd als 
een "dienst" in de zin van artikel 57, onder b), VWEU, namelijk een werkzaamheid van 
commerciële aard die gewoonlijk tegen vergoeding geschiedt.

Dit is met name het toepassingsgebied van Artikel 13 van het Commissievoorstel, dat volgens 
de toelichting "een verplichting [schept] voor aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij die grote hoeveelheden door de gebruikers geüploade werken en 
andere materialen opslaan en toegang daartoe verlenen, om passende en evenredige 
maatregelen te nemen zodat de overeenkomsten met rechthebbenden functioneren en in 
samenwerking met de dienstverleners wordt voorkomen dat op hun diensten inhoud 
beschikbaar wordt gesteld die rechthebbenden aanwijzen".

Een van de punten die in de teksten van de Raad en het Parlement worden benadrukt is 
opnieuw artikel 13 over het gebruik van beschermde inhoud door aanbieders van 
onlinediensten voor het delen van inhoud, waarbij wordt beoogd de zogenaamde 
"waardekloof" aan te pakken, namelijk door het juiste evenwicht te zoeken tussen de door 
auteurs en uitvoerders ontvangen vergoeding en de winst die internetplatforms maken door 
hun werk toegankelijk te maken.  In artikel 2, punt 5, van het mandaat van de Raad worden 
internetplatforms gedefinieerd als "aanbieders van onlinediensten voor het delen van inhoud", 
die "diensten van de informatiemaatschappij verlenen die hoofdzakelijk tot doel hebben of 
waarvan het tot de belangrijkste doelstellingen behoort een grote hoeveelheid door de 
gebruikers van de dienst geüploade werken en andere beschermde materialen op te slaan en 
toegankelijk te maken voor het publiek, en deze werken te structureren en te promoten met 
winstoogmerk." In overeenstemming met artikel 13 van de tekst van de Raad moeten voor 
deze aanbieders regels gelden waarmee de voorwaarden waaronder zij diensten verlenen 
worden gereguleerd, en die bijgevolg van invloed zijn op hun bedrijfsmodel.

In het mandaat van het Parlement wordt deze aanbieder eveneens gedefinieerd als "aanbieder 
van onlinediensten voor het delen van inhoud"10, meer bepaald "een aanbieder van diensten 
van de informatiemaatschappij met als een van de belangrijkste doelstellingen om een 
aanzienlijke hoeveelheid door de gebruikers geüploade auteursrechtelijk beschermde inhoud 
of ander beschermd materiaal op te slaan en het publiek ertoe toegang te verschaffen, 
hetgeen door de dienst wordt geoptimaliseerd en geëxploiteerd met winstoogmerk". Op basis 
van artikel 13, lid 1, van de tekst van het Parlement zouden platforms worden verplicht 
licentieovereenkomsten met rechthebbenden te sluiten.

In het geval van een weigering van de rechthebbende om een licentieovereenkomst te sluiten, 
wordt in het mandaat van het Parlement voorzien in een bijkomende verplichting voor 
aanbieders van onlinediensten voor het delen van inhoud en rechthebbenden om te goeder 
trouw samen te werken om te waarborgen dat er op hun diensten geen niet-toegestane 
beschermde werken en andere materialen beschikbaar zijn11. In het geval dat deze 
samenwerking tot onterechte verwijdering van inhoud leidt, moeten aanbieders van 
onlinediensten voor het delen van inhoud klacht- en schadevergoedingsmechanismen instellen 

10 Artikel 2 – lid 4 ter (nieuw).
11 Artikel 13 – lid 2 bis (nieuw).
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die beschikbaar zijn voor gebruikers12. 

Artikel 13 is duidelijk een van de belangrijkste bepalingen van de tekst van het Parlement en 
van het voorstel in het algemeen. De maatregelen waarin wordt voorzien in het mandaat van 
het Parlement houden aanzienlijke uitbreidingen in van de exploitatiemodellen van aanbieders 
van onlinediensten voor het delen van inhoud.

Krachtens de tekst van de Raad zou voor aanbieders van diensten een verplichting gelden om 
doeltreffende en evenredige maatregelen te treffen om te voorkomen dat specifieke werken of 
andere materialen beschikbaar zijn via hun diensten13. Bovendien zouden zij verplicht zijn 
deze werken te verwijderen of de toegang ertoe onmogelijk te maken, alsook te voorkomen 
dat deze in de toekomst beschikbaar zouden zijn. Dergelijke maatregelen moeten rekening 
houden met de aard en de omvang van de diensten, met name met de vraag of deze worden 
aangeboden door een micro- of kleine onderneming.14 Daarnaast wordt in de tekst van de 
Raad voorzien in een verplichting voor aanbieders van onlinediensten voor het delen van 
inhoud en rechthebbenden om met elkaar samen te werken. Aanbieders van onlinediensten 
voor het delen van inhoud moeten klacht- en schadevergoedingsmechanismen instellen die 
beschikbaar zijn voor gebruikers van de dienst. Ook moet er een dialoog met 
belanghebbenden tot stand worden gebracht.15

Deze bij artikel 13 ingestelde regels en mechanismen behoren tot de belangrijkste 
regelgevingsaspecten van de tekst. Ten opzichte van het voorstel als geheel lijken ze niet van 
secundaire of ondergeschikte aard te zijn.

Bovendien is artikel 10 betreffende het onderhandelingsmechanisme bedoeld om modaliteiten 
tot stand te brengen voor besprekingen ter bevordering van onderhandelingen over de online-
exploitatie van audiovisuele werken tussen partijen die moeilijkheden ondervinden met 
betrekking tot de licentieverlening voor de rechten wanneer ze een overeenkomst wensen te 
sluiten voor de beschikbaarstelling van audiovisuele werken op video-on-demandplatforms. 
Deze bepaling heeft duidelijk betrekking op het kader waarin diensten worden verleend op de 
interne markt. Bovendien wordt in de tekst van het Parlement voorzien in een verstrekte 
dialoog tussen representatieve organisaties van auteurs, producenten, video-on-
demandplatforms en andere relevante betrokken partijen om de beschikbaarheid van 
audiovisuele werken op video-on-demandplatforms aan te moedigen.

Krachtens artikel 11 betreffende de bescherming van perspublicaties met betrekking tot 
digitale toepassingen wordt aan uitgevers het auteursrecht verleend voor "het digitale gebruik 
van hun perspublicaties door aanbieders van diensten van de informatiemaatschappij"16.  
Deze bepaling reguleert het onlinegebruik van perspublicaties door aanbieders van diensten 
van de informatiemaatschappij. Net als artikel 13 behoort dit artikel tot hoofdstuk IV 
betreffende "maatregelen om de goede werking van de markt voor auteursrechten te 
verzekeren" en heeft het gedeeltelijk betrekking op de voorwaarden om op de interne markt 
diensten aan te bieden.

12 Artikel 13 – lid 2 ter (nieuw).
13 Artikel 13, leden 1 en 4.
14 Artikel 13, lid 5.
15 Artikel 13, leden 6 t/m 8.
16 Artikel 11, lid 1.
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Alle bovengenoemde bepalingen samen vormen een van de twee zwaartepunten van het 
Commissievoorstel en de teksten van de Raad en het EP. Het andere zwaartepunt heeft 
betrekking op verdere harmonisering van het Unierecht inzake auteursrechten en naburige 
rechten.

V – Conclusie en aanbeveling

Bovengenoemde bepalingen van de teksten van de Raad en het Parlement nemen zonder 
twijfel een belangrijke plaats in het voorstel in en zijn gericht op de regulering van de 
voorwaarden om diensten aan te bieden op de interne markt. Dit doel is niet ondergeschikt 
aan de harmonisering van het toepasselijke Unierecht inzake auteursrechten en naburige 
rechten. Integendeel, deze twee doelstellingen houden rechtstreeks verband met elkaar.

Het voorgestelde artikel 53 VWEU maakt deel uit van het hoofdstuk "Het recht van 
vestiging" van het VWEU en voorziet in de mogelijkheid om richtlijnen vast te stellen inzake 
de coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten. Voorts 
bepaalt artikel 62 VWEU, dat deel uitmaakt van het hoofdstuk "Diensten", dat artikel 53 van 
toepassing is op het onderwerp dat in dat hoofdstuk is geregeld. Er dient te worden opgemerkt 
dat beide artikelen de rechtsgrond vormen voor verscheidene richtlijnen op het gebied van 
intellectuele eigendom: Richtlijn 96/9/EG17, Richtlijn 2000/31/EG18, Richtlijn 
2001/29/EG19, Richtlijn 2006/115/EG20, Richtlijn 2006/116/EG21, Richtlijn 2010/13/EU22, 
Richtlijn 2012/28/EU23 en Richtlijn 2014/26/EU24.

Deze analyse van de rechtsgrond is gebaseerd op de mandaten van het Parlement en de Raad.  
Mogelijk is er nog verdere analyse nodig indien het resultaat van de interinstitutionele 
onderhandelingen het voorstel ingrijpend zou wijzigen, met name met betrekking tot de 

17 Richtlijn 96/9/EG betreffende de rechtsbescherming van databanken (PB L 77 van 
27.3.1996, blz. 20).

18 Richtlijn 2000/31/EG betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de 
informatiemaatschappij, met name de elektronische handel, in de interne markt 
(PB L 178 van 17.7.2000, blz. 1).

19 Richtlijn 2001/29/EG betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het 
auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij (PB L 167 van 
22.6.2001, blz. 10).

20 Richtlijn 2006/115/EG betreffende het verhuurrecht, het uitleenrecht en bepaalde 
naburige rechten op het gebied van intellectuele eigendom (PB L 376 van 27.12.2006, 
blz. 28).

21 Richtlijn 2006/116/EG betreffende de beschermingstermijn van het auteursrecht en van 
bepaalde naburige rechten (PB L 372 van 27.12.2006, blz. 12).

22 Richtlijn 2010/13/EU betreffende de coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de lidstaten inzake het aanbieden van audiovisuele 
mediadiensten (PB L 95 van 15.4.2010, blz. 1).

23 Richtlijn 2012/28/EU inzake bepaalde toegestane gebruikswijzen van verweesde 
werken (PB L 299 van 27.10.2012, blz. 5).
24 Richtlijn 2014/26/EU betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige 

rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor 
het online gebruik ervan op de interne markt (PB L 84 van 20.3.2014, blz. 72).
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doelstelling om de voorwaarden voor het aanbieden van diensten op de interne markt te 
reguleren. 

Op haar vergadering van 10 december 2018 heeft de Commissie juridische zaken met 
algemene stemmen25 besloten dat de toevoeging van artikel 53, lid 1, en artikel 62 VWEU 
aan artikel 114 VWEU als rechtsgrond voor het voorstel voor een richtlijn inzake 
auteursrechten in de digitale eengemaakte markt, in samenhang is met het doel van het 
voorstel en met de desbetreffende rechtspraak. 

Hoogachtend,

Pavel Svoboda

(Betreft alle taalversies.)

25 Bij de eindstemming waren aanwezig: Pavel Svoboda (voorzitter), Jean-Marie Cavada, 
Mady Delvaux (ondervoorzitter), Axel Voss (rapporteur voor advies), Joëlle Bergeron, 
Kostas Chrysogonos, Sergio Gaetano Cofferati, Mary Honeyball, Sajjad Karim, 
Sylvia-Yvonne Kaufmann, António Marinho e Pinto, Julia Reda, Evelyn Regner, Tiemo 
Wölken, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Kosma Złotowski, Luis 
de Grandes Pascual.


