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25.11.2014 B8-0286/1 

Amendement  1 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Visum 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

– gezien de artikelen 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

114, lid 3, en 169, lid 1, van het Verdrag 

betreffende de werking van de Europese 

Unie, 

– gezien de artikelen 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

36, 114, lid 3, en 169, lid 1, van het 

Verdrag betreffende de werking van de 

Europese Unie, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Amendement  2 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn aanbeveling aan de Raad 

van 26 maart 2009 over de versterking 

van de veiligheid en van de fundamentele 

vrijheden op het internet
1
, 

 

1 PB C 117 E van 6.5.2010, blz. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Amendement  3 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Visum 19 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 

over het surveillanceprogramma van de 

NSA in de VS, toezichthoudende 

instanties in verschillende lidstaten en 

gevolgen voor de grondrechten van EU-

burgers en voor de trans-Atlantische 

samenwerking op het gebied van justitie 

en binnenlandse zaken
1
, 

 

1 
Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Amendement  4 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 2 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

2. onderstreept dat elk wetgevingsvoorstel 

met betrekking tot de digitale interne markt 

in overeenstemming moet zijn met het EU-

Handvest van de grondrechten, zodat de 

daarin verankerde rechten volledige 

bescherming genieten in het digitale 

domein; 

2. onderstreept dat elk wetgevingsvoorstel 

met betrekking tot de digitale interne markt 

in overeenstemming moet zijn met het EU-

Handvest van de grondrechten, alsook met 

het beginsel van non-discriminatie, zodat 

de rechten van het individu, zoals 

verankerd in het Handvest, volledige 

bescherming genieten in het digitale 

domein; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Amendement  5 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

3. onderstreept dat de digitale kloof moet 

worden aangepakt en bestreden om het 

volle potentieel van de digitale interne 

markt te laten uitkomen en de inclusie van 

alle burgers in de maatschappij van het 

digitale tijdperk te garanderen, ongeacht 

hun inkomen, sociale situatie, geografische 

locatie, gezondheidstoestand of leeftijd; 

3. onderstreept dat de digitale kloof moet 

worden aangepakt en bestreden om het 

volle potentieel van de digitale interne 

markt te laten uitkomen en de inclusie van 

alle burgers in de maatschappij van het 

digitale tijdperk te garanderen, als bedoeld 

in de artikelen 9 en 10 VWEU, ongeacht 

hun inkomen, sociale situatie, geografische 

locatie, gezondheidstoestand of leeftijd; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Amendement  6 

Barbara Spinelli 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0286/2014 

PPE, S&D 

De digitale eengemaakte markt 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 19 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 

te doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie. 

19. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 

te doen toekomen aan de Raad, de 

Commissie en de nationale parlementen. 

Or. en 

 

 


