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Amendement 179
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht.

Or. en

Amendement 180
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
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naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd. De 
bewaarde inhoud en gegevens moeten na 
afloop van deze periode worden gewist.

Or. en

Amendement 181
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd. 
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Verwante gegevens moeten na deze 
periode van zes maanden worden gewist.

Or. en

Amendement 182
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 22

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. Die 
duur moet volstaan om de 
rechtshandhavingsautoriteiten in staat te 
stellen het nodige bewijsmateriaal in 
verband met het onderzoek te bewaren, 
terwijl het evenwicht met de betrokken 
grondrechten wordt gegarandeerd.

(22) Met het oog op de evenredigheid 
moet de bewaringstermijn worden beperkt 
tot zes maanden om de aanbieders van 
inhoud voldoende tijd te geven om het 
toetsingsproces in te leiden, en de 
rechtshandhaving toegang te bieden tot 
relevante gegevens voor het onderzoek 
naar en de vervolging van terroristische 
misdrijven. Deze termijn kan echter 
worden verlengd met de termijn die nodig 
is ingeval de toetsingsprocedure is ingeleid 
doch niet binnen de termijn van zes 
maanden is afgerond, en dit op verzoek van 
de autoriteit die de toetsing verricht. 
Hierna moeten de gegevens in kwestie 
worden gewist, in naleving van artikel 7 
en 8 van het Handvest van de 
grondrechten.

Or. en

Amendement 183
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(23) Deze verordening heeft geen 
gevolgen voor de procedurele waarborgen 
en procedurele onderzoeksmaatregelen in 
verband met de toegang tot inhoud en 
bijbehorende gegevens die worden 
bewaard met het oog op het onderzoek naar 
en de vervolging van terroristische 
misdrijven, zoals geregeld in het nationale 
recht van de lidstaten en in de wetgeving 
van de Unie.

(23) Deze verordening heeft geen 
gevolgen voor de procedurele waarborgen 
en procedurele onderzoeksmaatregelen in 
verband met de toegang tot inhoud en 
bijbehorende gegevens die worden 
bewaard met het oog op het onderzoek naar 
en de vervolging van terroristische 
misdrijven, zoals geregeld in het nationale 
recht van de lidstaten en in de wetgeving 
van de Unie. De lidstaten moeten 
duidelijke en exacte regels vaststellen 
waarin wordt aangegeven onder welke 
omstandigheden en op welke 
voorwaarden bevoegde nationale 
autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de 
bewaarde inhoud of enige verwante 
gegevens, in het bijzonder teneinde de 
doeltreffende uitoefening van de 
grondrechten te waarborgen en 
schendingen van de grondrechten te 
voorkomen. Toegang tot dergelijke 
inhoud en gegevens moet eerst worden 
getoetst door een rechtbank of 
onafhankelijk bestuursorgaan, behalve in 
gevallen van naar behoren aangetoonde 
urgentie.

Or. en

Amendement 184
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Deze verordening heeft geen 
gevolgen voor de procedurele waarborgen 
en procedurele onderzoeksmaatregelen in 
verband met de toegang tot inhoud en 
bijbehorende gegevens die worden 
bewaard met het oog op het onderzoek naar 
en de vervolging van terroristische 
misdrijven, zoals geregeld in het nationale 

(23) Deze verordening heeft geen 
gevolgen voor de procedurele waarborgen 
en procedurele onderzoeksmaatregelen in 
verband met de toegang tot inhoud en 
bijbehorende gegevens die worden 
bewaard met het oog op het onderzoek naar 
en de vervolging van terroristische 
misdrijven, zoals geregeld in het nationale 
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recht van de lidstaten en in de wetgeving 
van de Unie.

recht van de lidstaten en in de wetgeving 
van de Unie. Toegang tot dergelijke 
inhoud en gegevens moet eerst worden 
getoetst door een rechtbank of 
onafhankelijk bestuursorgaan, behalve in 
urgente gevallen.

Or. en

Amendement 185
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot illegale terroristische inhoud 
is essentieel om de verantwoordingsplicht 
tegenover gebruikers en het vertrouwen 
van burgers in aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten in de Unie te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met gedetailleerde en nuttige informatie 
over de maatregelen die zijn genomen met 
betrekking tot de opsporing, identificatie 
en verwijdering van illegale terroristische 
inhoud en de potentiële beperkingen van 
legale inhoud. Eveneens moeten de 
bevoegde autoriteiten jaarlijkse 
transparantieverslagen publiceren met 
gedetailleerde en nuttige informatie over 
het aantal wettelijke bevelen dat is 
uitgevaardigd, het aantal verwijderingen, 
het aantal gevallen waarin 
geïdentificeerde en opgespoorde illegale 
terroristische inhoud heeft geleid tot een 
onderzoek naar en de vervolging van 
terroristische misdrijven en het aantal 
beperkingen van legale inhoud.

Or. en
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Amendement 186
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud en de 
uitwisseling bevorderen van beste 
praktijken om terroristische inhoud op 
efficiënte wijze aan te pakken.

Or. en

Amendement 187
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten jaarlijkse 
transparantieverslagen publiceren met 
nuttige informatie over de maatregelen die 
zijn genomen met betrekking tot de 



AM\1177908NL.docx 9/107 PE636.150v02-00

NL

met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 188
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 
tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten die te 
maken hebben met terroristische inhoud 
moeten jaarlijkse transparantieverslagen 
publiceren met nuttige informatie over de 
maatregelen die zijn genomen met 
betrekking tot de opsporing, identificatie 
en verwijdering van terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 189
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot terroristische inhoud is 
essentieel om hun verantwoordingsplicht 

(24) Transparantie van het beleid van 
aanbieders van hostingdiensten met 
betrekking tot illegale terroristische inhoud 
is essentieel om hun verantwoordingsplicht 
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tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud.

tegenover hun gebruikers en het 
vertrouwen van burgers in de digitale 
eengemaakte markt te vergroten. 
Aanbieders van hostingdiensten moeten 
jaarlijkse transparantieverslagen publiceren 
met nuttige informatie over de maatregelen 
die zijn genomen met betrekking tot de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van illegale terroristische inhoud.

Or. en

Amendement 190
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 24 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24 bis) Aanbieders van inhoud 
waarvan de inhoud is verwijderd na een 
verwijderingsbevel, moeten het recht 
hebben op een doeltreffende voorziening 
in rechte overeenkomstig artikel 19 VEU 
en artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie.

Or. en

Amendement 191
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
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gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven. De lidstaten moeten ook 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten en aanbieders van inhoud 
hun recht op gerechtelijk beroep 
daadwerkelijk kunnen uitoefenen. 
Bovendien moeten aanbieders van inhoud 
waarvan de inhoud is verwijderd na een 
verwijderingsbevel, recht hebben op een 
doeltreffende voorziening in rechte 
overeenkomstig artikel 19 VEU en 
artikel 47 van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie. Er 
moeten op nationaal niveau doeltreffende 
beroepsmechanismen worden ingesteld 
teneinde te waarborgen dat elke partij 
waaraan door een bevoegde gerechtelijke 
instantie een verwijderingsbevel is 
opgelegd, het recht heeft om beroep aan te 
tekenen bij een rechterlijke instantie. De 
beroepsprocedure laat de verdeling van 
bevoegdheden binnen de nationale 
rechtsstelsels onverlet.

Or. en

Amendement 192
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
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de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld.

Or. en

Amendement 193
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten toegang hebben 
tot een doeltreffend mechanisme voor 
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beroep en verhaal bij een rechterlijke 
instantie in de lidstaten.

Or. en

Amendement 194
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 25

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en van 
informatie beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden op andere gronden 
handhaven.

(25) Klachtenprocedures zijn een 
noodzakelijke waarborg tegen onterechte 
verwijdering van inhoud die op grond van 
de vrijheid van meningsuiting en de 
vrijheid om informatie te ontvangen en 
verstrekken beschermd is. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dan ook 
gebruiksvriendelijke klachtenmechanismen 
instellen en ervoor zorgen dat klachten 
onmiddellijk en met volledige transparantie 
voor de aanbieder van inhoud worden 
behandeld. Het vereiste dat de aanbieder 
van hostingdiensten de inhoud moet 
herstellen wanneer die ten onrechte is 
verwijderd, laat de mogelijkheid onverlet 
dat aanbieders van hostingdiensten hun 
eigen voorwaarden handhaven.

Or. en

Amendement 195
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
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Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over 
de redenen en over de mogelijkheden voor 
de aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, contraproductief 
wordt geacht om de aanbieder van inhoud 
rechtstreeks in kennis te stellen van de 
verwijdering van inhoud of van het 
onmogelijk maken van de toegang daartoe, 
moeten zij de aanbieder van 
hostingdiensten daarvan in kennis stellen.

Or. en

Amendement 196
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
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het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Nadere informatie 
over de redenen en over de mogelijkheden 
voor de aanbieder van inhoud om het 
besluit te betwisten, moet altijd worden 
verstrekt, ook als hierom niet wordt 
verzocht.

Or. en

Amendement 197
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. 
Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen aanbieders van hostingdiensten 
inhoud die als terroristische inhoud wordt 
beschouwd, vervangen door een bericht dat 
die inhoud overeenkomstig deze 
verordening is verwijderd of dat de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Op verzoek moet nadere informatie worden 
verstrekt over de redenen en over de 
mogelijkheden voor de aanbieder van 
inhoud om het besluit te betwisten. 
Wanneer de bevoegde autoriteiten 
besluiten dat het om redenen van openbare 
veiligheid, waaronder in het kader van een 
onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd. Daartoe 
moet de aanbieder van hostingdiensten aan 
de aanbieder van inhoud relevante 
informatie beschikbaar stellen die hem in 
staat stelt het besluit te betwisten. 
Normaliter vereist dit een duidelijke 
kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. 
In uitzonderlijke omstandigheden kunnen 
aanbieders van hostingdiensten inhoud die 
als illegale terroristische inhoud wordt 
beschouwd, eerst vervangen door een 
bericht dat die inhoud overeenkomstig deze 
verordening is verwijderd. Bij de 
kennisgeving moet nadere informatie 
worden verstrekt over de redenen voor de 
verwijdering, evenals een kopie van het 
verwijderingsbevel en informatie over de 
mogelijkheden voor de aanbieder van 
inhoud om het besluit te betwisten in een 
rechtbank. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen indien dit evenredig en 
noodzakelijk is.

Or. en

Amendement 198
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Overweging 26
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. 
Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen aanbieders van hostingdiensten 
inhoud die als terroristische inhoud wordt 
beschouwd, vervangen door een bericht dat 
die inhoud overeenkomstig deze 
verordening is verwijderd of dat de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Op 
verzoek moet nadere informatie worden 
verstrekt over de redenen en over de 
mogelijkheden voor de aanbieder van 
inhoud om het besluit te betwisten. 
Wanneer de bevoegde autoriteiten 
besluiten dat het om redenen van openbare 
veiligheid, waaronder in het kader van een 
onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van inhoud. 
Afhankelijk van de omstandigheden 
kunnen aanbieders van hostingdiensten 
inhoud die als terroristische inhoud wordt 
beschouwd, vervangen door een bericht dat 
die inhoud overeenkomstig deze 
verordening is verwijderd of dat de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. Op 
verzoek moet nadere informatie worden 
verstrekt over de redenen voor de 
verwijdering, evenals een kopie van het 
verwijderingsbevel en informatie over de 
mogelijkheden voor de aanbieder van 
inhoud om het besluit te betwisten. 
Wanneer de bevoegde autoriteiten 
besluiten dat het om redenen van openbare 
veiligheid, waaronder in het kader van een 
onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Or. en

Amendement 199
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström
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Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Dit hoeft echter niet 
noodzakelijkerwijs te bestaan in een 
kennisgeving aan de aanbieder van 
inhoud. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

(26) Doeltreffende rechtsbescherming in 
de zin van artikel 19 VEU en artikel 47 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie vereist dat personen kunnen 
nagaan om welke redenen de door hen 
geüploade inhoud is verwijderd of de 
toegang daartoe onmogelijk is gemaakt. 
Daartoe moet de aanbieder van 
hostingdiensten aan de aanbieder van 
inhoud relevante informatie beschikbaar 
stellen die hem in staat stelt het besluit te 
betwisten. Afhankelijk van de 
omstandigheden kunnen aanbieders van 
hostingdiensten inhoud die als 
terroristische inhoud wordt beschouwd, 
vervangen door een bericht dat die inhoud 
overeenkomstig deze verordening is 
verwijderd of dat de toegang daartoe 
onmogelijk is gemaakt. Op verzoek moet 
nadere informatie worden verstrekt over de 
redenen en over de mogelijkheden voor de 
aanbieder van inhoud om het besluit te 
betwisten. Wanneer de bevoegde 
autoriteiten besluiten dat het om redenen 
van openbare veiligheid, waaronder in het 
kader van een onderzoek, niet passend of 
contraproductief wordt geacht om de 
aanbieder van inhoud rechtstreeks in 
kennis te stellen van de verwijdering van 
inhoud of van het onmogelijk maken van 
de toegang daartoe, moeten zij de 
aanbieder van hostingdiensten daarvan in 
kennis stellen.

Or. en

Amendement 200
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola
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Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
of het zenden van doorverwijzingen aan 
aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken 
vóór het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen of het zenden van 
doorverwijzingen aan aanbieders van 
hostingdiensten. Wanneer de bevoegde 
autoriteit besluit een verwijderingsbevel 
uit te vaardigen, moet zij terdege rekening 
houden met iedere kennisgeving van een 
bemoeienis met het belang van het 
onderzoek ("conflictoplossing"). Indien 
een bevoegde autoriteit in kennis wordt 
gesteld van een bestaand 
verwijderingsbevel dat is uitgevaardigd 
door de bevoegde autoriteit van een 
andere lidstaat, mag deze autoriteit niet 
nog een bevel uitvaardigen. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

Or. en

Amendement 201
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 



PE636.150v02-00 20/107 AM\1177908NL.docx

NL

het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
of het zenden van doorverwijzingen aan 
aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen 
in overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
aan aanbieders van hostingdiensten.

Or. en

Amendement 202
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
of het zenden van doorverwijzingen aan 
aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen 
in overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
aan aanbieders van hostingdiensten.

Or. en

Amendement 203
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
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inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
of het zenden van doorverwijzingen aan 
aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken 
vóór het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen of het zenden van 
doorverwijzingen aan aanbieders van 
hostingdiensten. Bij de uitvoering van de 
bepalingen van deze verordening kan 
Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

Or. en

Amendement 204
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
of het zenden van doorverwijzingen aan 
aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

(27) Om dubbel werk en mogelijke 
inmenging in onderzoeken te vermijden, 
moeten de bevoegde autoriteiten elkaar 
inlichten en met elkaar, en zo nodig met 
Europol, coördineren en samenwerken bij 
het uitvaardigen van verwijderingsbevelen 
aan aanbieders van hostingdiensten. Bij de 
uitvoering van de bepalingen van deze 
verordening kan Europol steun verlenen in 
overeenstemming met zijn huidige 
mandaat en het bestaande rechtskader.

Or. en

Amendement 205
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(28) Om te garanderen dat proactieve 
maatregelen doeltreffend en voldoende 
coherent worden uitgevoerd, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten met 
elkaar contact houden in verband met de 
besprekingen die zij met aanbieders van 
hostingdiensten voeren over de 
identificatie, uitvoering en beoordeling 
van specifieke proactieve maatregelen. 
Deze samenwerking is ook nodig met 
betrekking tot de vaststelling van regels 
inzake sancties, alsook de uitvoering en de 
handhaving van sancties.

(28) De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten moeten met elkaar contact houden 
teneinde een verwijderingsbevel uit te 
vorderen in hun respectieve rechtsgebied. 
Deze samenwerking is nodig met 
betrekking tot de vaststelling van regels 
inzake sancties, alsook de uitvoering en de 
handhaving van sancties.

Or. en

Amendement 206
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om te garanderen dat proactieve 
maatregelen doeltreffend en voldoende 
coherent worden uitgevoerd, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten met 
elkaar contact houden in verband met de 
besprekingen die zij met aanbieders van 
hostingdiensten voeren over de 
identificatie, uitvoering en beoordeling 
van specifieke proactieve maatregelen. 
Deze samenwerking is ook nodig met 
betrekking tot de vaststelling van regels 
inzake sancties, alsook de uitvoering en de 
handhaving van sancties.

(28) Om te garanderen dat de 
vaststelling van regels met betrekking tot 
sancties, evenals de tenuitvoerlegging en 
handhaving van sancties, doeltreffend en 
voldoende coherent worden uitgevoerd, 
moeten de bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten met elkaar contact houden in 
verband met de besprekingen die zij met 
aanbieders van hostingdiensten voeren.

Or. en

Amendement 207
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
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Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om te garanderen dat proactieve 
maatregelen doeltreffend en voldoende 
coherent worden uitgevoerd, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten met 
elkaar contact houden in verband met de 
besprekingen die zij met aanbieders van 
hostingdiensten voeren over de 
identificatie, uitvoering en beoordeling van 
specifieke proactieve maatregelen. Deze 
samenwerking is ook nodig met betrekking 
tot de vaststelling van regels inzake 
sancties, alsook de uitvoering en de 
handhaving van sancties.

(28) Om te garanderen dat maatregelen 
door aanbieders van hostingdiensten 
doeltreffend en voldoende coherent worden 
uitgevoerd, moeten de bevoegde 
autoriteiten in de lidstaten met elkaar 
contact houden in verband met de 
besprekingen die zij met aanbieders van 
hostingdiensten voeren over 
verwijderingsbevelen en de identificatie, 
uitvoering en beoordeling van specifieke 
aanvullende maatregelen. Deze 
samenwerking is nodig met betrekking tot 
de vaststelling van regels inzake sancties, 
alsook de uitvoering en de handhaving van 
sancties.

Or. en

Amendement 208
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gérard Deprez, 
Louis Michel

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Om te garanderen dat proactieve 
maatregelen doeltreffend en voldoende 
coherent worden uitgevoerd, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten met 
elkaar contact houden in verband met de 
besprekingen die zij met aanbieders van 
hostingdiensten voeren over de 
identificatie, uitvoering en beoordeling van 
specifieke proactieve maatregelen. Deze 
samenwerking is ook nodig met betrekking 
tot de vaststelling van regels inzake 
sancties, alsook de uitvoering en de 
handhaving van sancties.

(28) Om te garanderen dat proactieve 
maatregelen doeltreffend en voldoende 
coherent worden uitgevoerd, moeten de 
bevoegde autoriteiten in de lidstaten met 
elkaar contact houden en samenwerken in 
verband met de besprekingen die zij met 
aanbieders van hostingdiensten voeren 
over de identificatie, uitvoering en 
beoordeling van specifieke proactieve 
maatregelen. Deze samenwerking is ook 
nodig met betrekking tot de vaststelling 
van regels inzake sancties, alsook de 
uitvoering en de handhaving van sancties.

Or. en
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Amendement 209
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 
om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

(29) Daartoe moeten de lidstaten 
voorzien in passende communicatiekanalen 
en -mechanismen om relevante informatie 
tijdig te kunnen delen.

Or. en

Amendement 210
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteiten in andere 
lidstaten. Daartoe moeten de lidstaten 
voorzien in passende communicatiekanalen 
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om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

en -mechanismen om relevante informatie 
tijdig te kunnen delen.

Or. en

Amendement 211
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 
aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 
om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de daaropvolgende uitwisselingen tussen 
de aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
en beveiligde communicatiekanalen en -
mechanismen om relevante informatie 
tijdig te kunnen delen.

Or. en

Amendement 212
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de zending van doorverwijzingen en de 
daaropvolgende uitwisselingen tussen de 

(29) Het is essentieel dat de bevoegde 
autoriteit binnen de lidstaat die voor het 
opleggen van sancties verantwoordelijk is, 
volledig wordt ingelicht over de 
uitvaardiging van verwijderingsbevelen en 
de daaropvolgende uitwisselingen tussen 
de aanbieder van hostingdiensten en de 
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aanbieder van hostingdiensten en de 
betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 
om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

betrokken bevoegde autoriteit. Daartoe 
moeten de lidstaten voorzien in passende 
communicatiekanalen en -mechanismen 
om relevante informatie tijdig te kunnen 
delen.

Or. en

Amendement 213
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om snelle uitwisselingen tussen de 
bevoegde autoriteiten alsook met 
aanbieders van hostingdiensten te 
faciliteren, en om dubbel werk te 
voorkomen, kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van instrumenten die door 
Europol zijn ontwikkeld, zoals de huidige 
Internet Referral Management application 
(IRMa) of vervolginstrumenten.

(30) Om snelle uitwisselingen tussen de 
bevoegde autoriteiten alsook met 
aanbieders van hostingdiensten te 
faciliteren, en om dubbel werk te 
voorkomen, worden de lidstaten 
aangemoedigd om gebruik te maken van 
instrumenten die door Europol zijn 
ontwikkeld, zoals de huidige Internet 
Referral Management application (IRMa) 
of vervolginstrumenten. Europol moet de 
nodige financiële en persoonlijke 
middelen krijgen om deze instrumenten te 
ontwikkelen om de lidstaten te 
ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van 
deze verordening, en om de instrumenten 
te verbeteren teneinde doorverwijzingen 
meer te standaardiseren en de coördinatie 
van verwijderingsbevelen op EU-niveau te 
versterken, en moet tegelijkertijd 
deskundige ondersteuning en advies te 
blijven verschaffen aan zowel de lidstaten 
als aanbieders van hostingdiensten.

Or. en

Amendement 214
Eva Joly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) Om snelle uitwisselingen tussen de 
bevoegde autoriteiten alsook met 
aanbieders van hostingdiensten te 
faciliteren, en om dubbel werk te 
voorkomen, kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van instrumenten die door 
Europol zijn ontwikkeld, zoals de huidige 
Internet Referral Management 
application (IRMa) of 
vervolginstrumenten.

(30) Om snelle uitwisselingen tussen de 
bevoegde autoriteiten alsook met 
aanbieders van hostingdiensten te 
faciliteren, en om dubbel werk te 
voorkomen, kunnen de lidstaten 
gebruikmaken van instrumenten die door 
Europol of Eurojust zijn ontwikkeld.

Or. en

Amendement 215
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) Gezien de bijzonder ernstige 
gevolgen van bepaalde terroristische 
inhoud moeten aanbieders van 
hostingdiensten onverwijld de autoriteiten 
in de betrokken lidstaat of de bevoegde 
autoriteiten waar zij gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben, 
inlichten over het bestaan van bewijs van 
terroristische misdrijven waarvan zij 
kennis hebben gekregen. Met het oog op de 
evenredigheid is deze verplichting beperkt 
tot terroristische misdrijven als 
omschreven in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
(EU) 2017/541. De informatieverplichting 
komt niet neer op een verplichting voor 
aanbieders van hostingdiensten om 
dergelijk bewijsmateriaal actief te zoeken. 
De betrokken lidstaat is de lidstaat die 
rechtsmacht heeft voor het onderzoek naar 

(31) Gezien de bijzonder ernstige 
gevolgen van bepaalde terroristische 
inhoud moeten aanbieders van 
hostingdiensten onverwijld de autoriteiten 
in de betrokken lidstaat of de bevoegde 
autoriteiten waar zij gevestigd zijn of een 
wettelijke vertegenwoordiger hebben, 
inlichten over het bestaan van bewijs van 
terroristische misdrijven waarvan zij 
kennis hebben gekregen. Met het oog op de 
evenredigheid is deze verplichting beperkt 
tot terroristische misdrijven als 
omschreven in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
(EU) 2017/541. De informatieverplichting 
komt niet neer op een verplichting voor 
aanbieders van hostingdiensten om 
dergelijk bewijsmateriaal actief te zoeken. 
De betrokken lidstaat is de lidstaat die 
rechtsmacht heeft voor het onderzoek naar 
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en de vervolging van terroristische 
misdrijven overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2017/541 op grond van de nationaliteit van 
de dader, van het potentiële slachtoffer van 
het misdrijf of de doellocatie van de 
terroristische daad. In geval van twijfel 
kunnen aanbieders van hostingdiensten 
de informatie doorgeven aan Europol die 
daaraan gevolg moet geven 
overeenkomstig zijn mandaat, inclusief 
het doorzenden aan de betrokken 
nationale autoriteiten.

en de vervolging van terroristische 
misdrijven overeenkomstig Richtlijn (EU) 
2017/541 op grond van de nationaliteit van 
de dader, van het potentiële slachtoffer van 
het misdrijf of de doellocatie van de 
terroristische daad.

Or. en

Amendement 216
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten moeten die informatie kunnen 
gebruiken om onderzoeksmaatregelen te 
nemen waarin het recht van de lidstaten 
of het recht van de Unie voorziet, onder 
meer de uitvaardiging van een Europees 
bevel tot verstrekking op grond van de 
verordening betreffende het Europees 
bevel tot verstrekking en het Europees 
bevel tot bewaring van elektronisch 
bewijsmateriaal in strafzaken14.

Schrappen

_________________
14 COM(2018)225 final.

Or. en

Amendement 217
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
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Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten moeten die informatie kunnen 
gebruiken om onderzoeksmaatregelen te 
nemen waarin het recht van de lidstaten 
of het recht van de Unie voorziet, onder 
meer de uitvaardiging van een Europees 
bevel tot verstrekking op grond van de 
verordening betreffende het Europees 
bevel tot verstrekking en het Europees 
bevel tot bewaring van elektronisch 
bewijsmateriaal in strafzaken14.

Schrappen

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en

Amendement 218
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten moeten die informatie kunnen 
gebruiken om onderzoeksmaatregelen te 
nemen waarin het recht van de lidstaten of 
het recht van de Unie voorziet, onder meer 
de uitvaardiging van een Europees bevel 
tot verstrekking op grond van de 
verordening betreffende het Europees 
bevel tot verstrekking en het Europees 
bevel tot bewaring van elektronisch 
bewijsmateriaal in strafzaken14.

(32) De bevoegde autoriteiten in de 
lidstaten moeten die informatie kunnen 
gebruiken om onderzoeksmaatregelen te 
nemen waarin het recht van de lidstaten of 
het recht van de Unie voorziet.

_________________
14 COM(2018) 225 final.

Or. en
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Motivering

Er is nog geen overeenstemming bereikt over het voorstel inzake elektronisch bewijs.

Amendement 219
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur 
na ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur 
na ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten die 
aan terroristische inhoud worden 
blootgesteld garanderen dat het contactpunt 
24 uur per dag en zeven dagen per week 
bereikbaar is. De informatie over het 
contactpunt moet onder meer aangeven in 
welke taal het contactpunt kan worden 
aangesproken. Om de communicatie tussen 
de aanbieders van hostingdiensten en de 
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aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

bevoegde autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn. Aanbieders van 
hostingdiensten moeten dit contactpunt 
aanwijzen zodra zij kennis nemen van 
dergelijke inhoud en uiterlijk onmiddellijk 
nadat zij het eerste verwijderingsbevel 
hebben ontvangen.

Or. en

Amendement 220
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen te 
faciliteren. Anders dan de wettelijke 
vertegenwoordiger dient het contactpunt 
operationele doeleinden. Het contactpunt 
van de aanbieder van hostingdiensten moet 
bestaan uit alle speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
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uur na ontvangst van een 
verwijderingsbevel, moeten aanbieders 
van hostingdiensten garanderen dat het 
contactpunt 24 uur per dag en zeven 
dagen per week bereikbaar is. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 221
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen te 
faciliteren. Anders dan de wettelijke 
vertegenwoordiger dient het contactpunt 
operationele doeleinden. Het contactpunt 
van de aanbieder van hostingdiensten moet 
bestaan uit alle speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
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dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één 
uur na ontvangst van een 
verwijderingsbevel, moeten aanbieders 
van hostingdiensten garanderen dat het 
contactpunt 24 uur per dag en zeven 
dagen per week bereikbaar is. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

van deze verordening kan uitoefenen. De 
informatie over het contactpunt moet onder 
meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 222
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
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contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur 
na ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt onverwijld na 
ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 223
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen en 
doorverwijzingen te faciliteren. Anders dan 
de wettelijke vertegenwoordiger dient het 
contactpunt operationele doeleinden. Het 
contactpunt van de aanbieder van 
hostingdiensten moet bestaan uit alle 
speciale middelen waarmee 

(33) Zowel de aanbieders van 
hostingdiensten als de lidstaten moeten 
contactpunten aanwijzen om de snelle 
behandeling van verwijderingsbevelen te 
faciliteren. Anders dan de wettelijke 
vertegenwoordiger dient het contactpunt 
operationele doeleinden. Het contactpunt 
van de aanbieder van hostingdiensten moet 
bestaan uit alle speciale middelen waarmee 
verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
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verwijderingsbevelen en doorverwijzingen 
elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt binnen één uur 
na ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

elektronisch kunnen worden ingediend en 
uit de technische en persoonlijke middelen 
om die snel te kunnen verwerken. Het 
contactpunt voor de aanbieder van 
hostingdiensten hoeft niet in de Unie te zijn 
gevestigd en de aanbieder van 
hostingdiensten is vrij om een bestaand 
contactpunt aan te wijzen, op voorwaarde 
dat dit contactpunt de functies uit hoofde 
van deze verordening kan uitoefenen. Om 
te garanderen dat terroristische inhoud 
wordt verwijderd of de toegang daartoe 
onmogelijk wordt gemaakt onverwijld na 
ontvangst van een verwijderingsbevel, 
moeten aanbieders van hostingdiensten 
garanderen dat het contactpunt 24 uur per 
dag en zeven dagen per week bereikbaar is. 
De informatie over het contactpunt moet 
onder meer aangeven in welke taal het 
contactpunt kan worden aangesproken. Om 
de communicatie tussen de aanbieders van 
hostingdiensten en de bevoegde 
autoriteiten te faciliteren, worden 
aanbieders van hostingdiensten 
aangemoedigd om communicatie mogelijk 
te maken in een van de officiële talen van 
de Unie waarin hun voorwaarden 
beschikbaar zijn.

Or. en

Amendement 224
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
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voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. 
Wanneer een andere lidstaat een 
verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten 
zijn autoriteiten niettemin hun bevelen 
kunnen handhaven door middel van 
dwangmaatregelen van niet-bestraffende 
aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien 
van een aanbieder van hostingdiensten die 
geen vestiging in de Unie heeft en geen 
wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, 
moet elke lidstaat niettemin sancties 
kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-
beginsel wordt geëerbiedigd.

voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. Ten 
aanzien van een aanbieder van 
hostingdiensten die geen vestiging in de 
Unie heeft en geen wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijst, moet elke 
lidstaat niettemin sancties kunnen 
opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel 
wordt geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 225
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. 
Wanneer een andere lidstaat een 
verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten 
zijn autoriteiten niettemin hun bevelen 

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. Ten 
aanzien van een aanbieder van 
hostingdiensten die geen vestiging in de 
Unie heeft en geen wettelijke 
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kunnen handhaven door middel van 
dwangmaatregelen van niet-bestraffende 
aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien 
van een aanbieder van hostingdiensten die 
geen vestiging in de Unie heeft en geen 
wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, 
moet elke lidstaat niettemin sancties 
kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-
beginsel wordt geëerbiedigd.

vertegenwoordiger aanwijst, moet elke 
lidstaat niettemin sancties kunnen 
opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel 
wordt geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 226
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. 
Wanneer een andere lidstaat een 
verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten 
zijn autoriteiten niettemin hun bevelen 
kunnen handhaven door middel van 
dwangmaatregelen van niet-bestraffende 
aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien 
van een aanbieder van hostingdiensten die 
geen vestiging in de Unie heeft en geen 
wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, 
moet elke lidstaat niettemin sancties 
kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-
beginsel wordt geëerbiedigd.

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. Ten 
aanzien van een aanbieder van 
hostingdiensten die geen vestiging in de 
Unie heeft en geen wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijst, moet elke 
lidstaat niettemin sancties kunnen 
opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel 
wordt geëerbiedigd.
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Or. en

Amendement 227
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. 
Wanneer een andere lidstaat een 
verwijderingsbevel uitvaardigt, moeten 
zijn autoriteiten niettemin hun bevelen 
kunnen handhaven door middel van 
dwangmaatregelen van niet-bestraffende 
aard, zoals dwangsommen. Ten aanzien 
van een aanbieder van hostingdiensten die 
geen vestiging in de Unie heeft en geen 
wettelijke vertegenwoordiger aanwijst, 
moet elke lidstaat niettemin sancties 
kunnen opleggen, mits het ne bis in idem-
beginsel wordt geëerbiedigd.

(34) Aangezien er geen algemene 
verplichting geldt voor dienstverleners om 
een fysieke aanwezigheid op het 
grondgebied van de Unie te garanderen, 
moet duidelijkheid worden verschaft over 
de vraag welke lidstaat rechtsmacht heeft 
voor de aanbieder van hostingdiensten die 
diensten in de Unie verricht. Als algemene 
regel geldt dat de aanbieder van 
hostingdiensten onder de rechtsmacht valt 
van de lidstaat waar zijn hoofdvestiging 
zich bevindt of waar hij een wettelijke 
vertegenwoordiger heeft aangewezen. Ten 
aanzien van een aanbieder van 
hostingdiensten die geen vestiging in de 
Unie heeft en geen wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijst, moet elke 
lidstaat niettemin sancties kunnen 
opleggen, mits het ne bis in idem-beginsel 
wordt geëerbiedigd.

Or. en

Amendement 228
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 35



AM\1177908NL.docx 39/107 PE636.150v02-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Aanbieders van hostingdiensten die 
niet in de Unie zijn gevestigd, moeten 
schriftelijk een wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijzen om de 
naleving en handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te garanderen.

(35) Aanbieders van hostingdiensten die 
niet in de Unie zijn gevestigd, moeten 
schriftelijk een wettelijke 
vertegenwoordiger aanwijzen om de 
naleving en handhaving van de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening te garanderen. Aanbieders van 
hostingdiensten kunnen gebruikmaken 
van een bestaande wettelijke 
vertegenwoordiger, op voorwaarde dat 
deze wettelijke vertegenwoordiger in staat 
is om de taken zoals vastgelegd in deze 
verordening uit te oefenen.

Or. en

Amendement 229
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel 
autoriteiten zij voor deze taken wensen 
aan te wijzen.

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
toezicht houden op proactieve maatregelen 
en het opleggen van sancties.

Or. en
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Amendement 230
Michał Boni, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel 
autoriteiten zij voor deze taken wensen 
aan te wijzen.

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten een 
bevoegde autoriteit aanwijzen. De 
aanwijzing van een bevoegde autoriteit 
vereist niet noodzakelijkerwijs de 
oprichting van een nieuwe autoriteit: een 
bestaande instantie kan met de in deze 
verordening vastgestelde functies worden 
belast. Deze verordening verplicht tot 
aanwijzing van een autoriteit die bevoegd 
is voor het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen, het zenden van 
doorverwijzingen, het toezicht houden op 
proactieve maatregelen en het opleggen 
van sancties.

Or. en

Amendement 231
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten 
onafhankelijke en onpartijdige openbare 
bevoegde autoriteiten aanwijzen. De 
aanwijzing van bevoegde autoriteiten 
vereist niet noodzakelijkerwijs de 
oprichting van nieuwe autoriteiten: 
bestaande instanties kunnen met de in deze 
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verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel autoriteiten 
zij voor deze taken wensen aan te wijzen.

verordening vastgestelde functies worden 
belast. Deze verordening verplicht tot 
aanwijzing van autoriteiten die bevoegd 
zijn voor het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen, het toezicht houden 
op proactieve maatregelen en het opleggen 
van sancties. Het is aan de lidstaten om te 
bepalen hoeveel autoriteiten zij voor deze 
taken wensen aan te wijzen.

Or. en

Amendement 232
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel 
autoriteiten zij voor deze taken wensen 
aan te wijzen.

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten, met 
inachtneming van hun constitutionele 
beperkingen, een bevoegde autoriteit 
aanwijzen. De aanwijzing van een 
bevoegde autoriteit vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties.

Or. en

Amendement 233
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
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Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
autoriteiten aanwijzen. De aanwijzing van 
bevoegde autoriteiten vereist niet 
noodzakelijkerwijs de oprichting van 
nieuwe autoriteiten: bestaande instanties 
kunnen met de in deze verordening 
vastgestelde functies worden belast. Deze 
verordening verplicht tot aanwijzing van 
autoriteiten die bevoegd zijn voor het 
uitvaardigen van verwijderingsbevelen, het 
zenden van doorverwijzingen, het toezicht 
houden op proactieve maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel autoriteiten 
zij voor deze taken wensen aan te wijzen.

(37) Voor de toepassing van deze 
verordening moeten de lidstaten bevoegde 
rechterlijke autoriteiten aanwijzen. De 
aanwijzing van bevoegde autoriteiten 
vereist niet noodzakelijkerwijs de 
oprichting van nieuwe autoriteiten: 
bestaande rechterlijke instanties kunnen 
met de in deze verordening vastgestelde 
functies worden belast. Deze verordening 
verplicht tot aanwijzing van autoriteiten die 
bevoegd zijn voor het uitvaardigen van 
verwijderingsbevelen, het toezicht houden 
op aanvullende maatregelen en het 
opleggen van sancties. Het is aan de 
lidstaten om te bepalen hoeveel autoriteiten 
zij voor deze taken wensen aan te wijzen.

Or. en

Amendement 234
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 37 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37 bis) De lidstaten moeten de 
bevoegde autoriteiten die op grond van 
deze verordening worden aangewezen bij 
de Commissie aanmelden, zodat de 
Commissie vervolgens online een 
compilatie van de bevoegde autoriteiten 
per lidstaat kan publiceren. Het 
onlineregister moet goed toegankelijk zijn 
om ervoor te zorgen dat de authenticiteit 
van verwijderingsbevelen door de 
aanbieders van hostingdiensten snel kan 
worden gecontroleerd.

Or. en
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Amendement 235
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten 
systematisch verzuimt terroristische 
inhoud te verwijderen of de toegang 
daartoe onmogelijk te maken binnen één 
uur na ontvangst van een 
verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-
naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het 
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch verzuim. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Sancties in geval van 
niet-naleving van artikel 6 mogen alleen 
worden toegepast met betrekking tot 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
verzoek verslag uit te brengen krachtens 
artikel 6, lid 2, of een besluit tot het 
opleggen van aanvullende proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Een dergelijke niet-naleving in 
individuele gevallen kan worden bestraft 
met eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Bij het bepalen 
of er al dan niet financiële sancties moeten 
worden opgelegd, moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
financiële draagkracht van de aanbieder. 
De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.
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sancties niet aanmoedigen dat inhoud 
wordt verwijderd die geen terroristische 
inhoud is.

Or. en

Amendement 236
Axel Voss

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
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lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. Bovendien 
moet de bevoegde autoriteit in acht nemen 
of de aanbieder van hostingdiensten een 
startup of kleine of middelgrote 
onderneming is en per geval bepalen of 
het bedrijf de capaciteit had om het 
uitgevaardigde bevel na te leven. Indien 
dit gerechtvaardigd is, kan de bevoegde 
autoriteit beslissen de sancties die worden 
opgelegd aan een startup of een kleine of 
middelgrote onderneming op te schorten 
of af te zwakken. De lidstaten zorgen 
ervoor dat sancties niet aanmoedigen dat 
inhoud wordt verwijderd die geen 
terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 237
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties, die zowel 
van administratieve als van 
strafrechtelijke aard kunnen zijn, 
vaststellen, waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
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gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. 
Wanneer zij bepalen of er een sanctie 
moet worden opgelegd, moeten lidstaten 
rekening houden met de door aanbieders 
van hostingdiensten uitgebrachte 
verslagen indien deze niet in staat zijn 
geweest een verwijderingsbevel tijdig uit te 
voeren. De lidstaten moeten rekening 
houden met de economische en 
technische capaciteit van de aanbieders 
van hostingdiensten. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Sancties in geval van 
niet-naleving van artikel 6 mogen alleen 
worden toegepast met betrekking tot 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
verzoek verslag uit te brengen krachtens 
artikel 6, lid 2, of een besluit tot het 
opleggen van aanvullende proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat 
sancties niet aanmoedigen dat inhoud 
wordt verwijderd die geen terroristische 
inhoud is.

Or. en

Amendement 238
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Bij het bepalen 
of er al dan niet financiële sancties moeten 
worden opgelegd, moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
financiële draagkracht van de aanbieder. 
De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 239
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Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
weigert illegale terroristische inhoud te 
verwijderen onverwijld na ontvangst van 
een verwijderingsbevel. Een dergelijke 
niet-naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het 
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch verzuim. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Bij het bepalen of er al 
dan niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen illegale terroristische inhoud is.
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Or. en

Amendement 240
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken onverwijld na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Bij het bepalen 
of er al dan niet financiële sancties moeten 
worden opgelegd, moet naar behoren 
rekening worden gehouden met de 
financiële draagkracht van de aanbieder. 
De lidstaten zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen illegale terroristische inhoud is.
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draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 241
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten, om te garanderen dat de 
sancties in verhouding staan tot de 
omvang en de middelen van de aanbieders 
van hostingdiensten. Met name moeten 
ernstige sancties worden vastgesteld 
ingeval de aanbieder van hostingdiensten 
systematisch verzuimt terroristische inhoud 
te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
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proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 242
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
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aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is en moeten 
de onrechtmatige verwijdering van 
wettelijke inhoud uit naam van deze 
verordening afstraffen.

Or. en

Amendement 243
Maria Grapini

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. In dit verband 
moet in de gehele Europese Unie een 
uniforme aanpak worden ingevoerd. De 
lidstaten moeten regels inzake sancties 
vaststellen, waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 



AM\1177908NL.docx 53/107 PE636.150v02-00

NL

dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
moeten ervoor zorgen dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. ro

Amendement 244
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 

(38) Sancties kunnen helpen garanderen 
dat aanbieders van hostingdiensten de 
verplichtingen uit hoofde van deze 
verordening daadwerkelijk uitvoeren. De 
lidstaten moeten regels inzake sancties 
vaststellen, waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten 
afschrikkende sancties worden vastgesteld 
ingeval de aanbieder van hostingdiensten 



PE636.150v02-00 54/107 AM\1177908NL.docx

NL

aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens 
artikel 6, lid 4. Bij het bepalen of er al dan 
niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

systematisch verzuimt terroristische inhoud 
te verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken na ontvangst van een 
verwijderingsbevel. Een dergelijke niet-
naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het 
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch en aanhoudend verzuim, 
commerciële belangen en andere factoren 
die het verzuim om terroristische inhoud 
te verwijderen minder ernstig of ernstiger 
maken. Sancties en eventuele straffen 
moeten geen aanleiding geven tot de 
willekeurige verwijdering door aanbieders 
van hostingdiensten van inhoud die niet 
terroristisch van aard is. Met het oog op 
de rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Bij het bepalen of er al 
dan niet financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 245
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 

(38) Sancties kunnen noodzakelijk zijn 
om te garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
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moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

Or. en

Amendement 246
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken binnen één uur na 
ontvangst van een verwijderingsbevel. Een 
dergelijke niet-naleving in individuele 
gevallen kan worden bestraft met 
eerbiediging van het ne bis in idem-
beginsel en het evenredigheidsbeginsel, 
waarbij in de sancties rekening wordt 
gehouden met systematisch verzuim. Met 
het oog op de rechtszekerheid moet in de 
verordening worden bepaald in hoeverre 
aan de betrokken verplichtingen sancties 
kunnen worden verbonden. Sancties in 
geval van niet-naleving van artikel 6 
mogen alleen worden toegepast met 
betrekking tot verplichtingen die 
voortvloeien uit een verzoek verslag uit te 
brengen krachtens artikel 6, lid 2, of een 
besluit tot het opleggen van aanvullende 
proactieve maatregelen krachtens artikel 6, 
lid 4. Bij het bepalen of er al dan niet 
financiële sancties moeten worden 
opgelegd, moet naar behoren rekening 
worden gehouden met de financiële 
draagkracht van de aanbieder. De lidstaten 
zorgen ervoor dat sancties niet 
aanmoedigen dat inhoud wordt verwijderd 
die geen terroristische inhoud is.

(38) Sancties zijn noodzakelijk om te 
garanderen dat aanbieders van 
hostingdiensten de verplichtingen uit 
hoofde van deze verordening 
daadwerkelijk uitvoeren. De lidstaten 
moeten regels inzake sancties vaststellen, 
waar passend met inbegrip van 
richtsnoeren voor het opleggen van 
geldboeten. Met name moeten ernstige 
sancties worden vastgesteld ingeval de 
aanbieder van hostingdiensten systematisch 
verzuimt terroristische inhoud te 
verwijderen of de toegang daartoe 
onmogelijk te maken gelijk na ontvangst 
van een verwijderingsbevel. Een dergelijke 
niet-naleving in individuele gevallen kan 
worden bestraft met eerbiediging van het 
ne bis in idem-beginsel en het 
evenredigheidsbeginsel, waarbij in de 
sancties rekening wordt gehouden met 
systematisch verzuim. Met het oog op de 
rechtszekerheid moet in de verordening 
worden bepaald in hoeverre aan de 
betrokken verplichtingen sancties kunnen 
worden verbonden. Sancties in geval van 
niet-naleving van artikel 6 mogen alleen 
worden toegepast met betrekking tot 
verplichtingen die voortvloeien uit een 
verzoek verslag uit te brengen krachtens 
artikel 6, lid 2, of een besluit tot het 
opleggen van aanvullende proactieve 
maatregelen krachtens artikel 6, lid 4. Bij 
het bepalen of er al dan niet financiële 
sancties moeten worden opgelegd, moet 
naar behoren rekening worden gehouden 
met de financiële draagkracht van de 
aanbieder. De lidstaten zorgen ervoor dat 
sancties niet aanmoedigen dat inhoud 
wordt verwijderd die geen terroristische 
inhoud is.

Or. en

Amendement 247
Eva Joly
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Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Teneinde de inhoud van de 
modellen die voor de toepassing van deze 
verordening moeten worden gebruikt, zo 
nodig snel te kunnen wijzigen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot wijziging van de 
bijlagen I, II en III bij deze verordening. 
Om rekening te kunnen houden met 
technologische ontwikkelingen en de 
ontwikkeling van het rechtskader terzake, 
moet de Commissie ook de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot aanvulling van deze 
verordening met technische voorschriften 
voor de elektronische middelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten gebruiken 
voor de verzending van 
verwijderingsbevelen. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen geschieden in 
overeenstemming met de beginselen van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven15. Met name om 
te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.

(40) Teneinde de inhoud van de 
modellen die voor de toepassing van deze 
verordening moeten worden gebruikt, zo 
nodig snel te kunnen wijzigen, moet aan de 
Commissie de bevoegdheid worden 
gedelegeerd om overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie handelingen 
vast te stellen tot wijziging van de 
bijlagen I, II en III bij deze verordening. 
Om rekening te kunnen houden met 
technologische ontwikkelingen en de 
ontwikkeling van het rechtskader ter zake, 
moet de Commissie ook de bevoegdheid 
krijgen om gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot aanvulling van deze 
verordening met technische voorschriften 
voor de elektronische middelen die de 
bevoegde autoriteiten moeten gebruiken 
voor de verzending van 
verwijderingsbevelen en om te bepalen 
wat overeenkomt met een aanzienlijk 
aantal niet-betwiste verwijderingsbevelen 
op grond van deze verordening. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadplegingen overgaat, onder 
meer op deskundigenniveau, en dat die 
raadplegingen geschieden in 
overeenstemming met de beginselen van 
het Interinstitutioneel Akkoord van 13 april 
2016 over beter wetgeven15. Met name om 
te zorgen voor gelijke deelname aan de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen ontvangen het Europees 
Parlement en de Raad alle documenten op 
hetzelfde tijdstip als de deskundigen van de 
lidstaten, en hebben hun deskundigen 
systematisch toegang tot de vergaderingen 
van de deskundigengroepen van de 
Commissie die zich bezighouden met de 
voorbereiding van gedelegeerde 
handelingen.
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_________________ _________________
15 PB L 123, 12.5.2016, blz. 1. 15 PB L 123, 12.5.2016, blz. 1.

Or. en

Motivering

Gedelegeerde handeling toegevoegd in artikel 19.

Amendement 248
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 41

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(41) De lidstaten moeten informatie 
verzamelen over de uitvoering van de 
wetgeving. Er moet een gedetailleerd 
programma voor de monitoring van de 
outputs, resultaten en effecten van deze 
verordening worden vastgesteld, zodat die 
in een evaluatie van de wetgeving kunnen 
worden meegenomen.

(41) De lidstaten moeten informatie 
verzamelen over de uitvoering van de 
wetgeving, met inbegrip van informatie 
over het aantal gevallen van het succesvol 
opsporen, onderzoeken en vervolgen van 
terroristische misdrijven als gevolg van 
deze verordening. Er moet een 
gedetailleerd programma voor de 
monitoring van de outputs, resultaten en 
effecten van deze verordening worden 
vastgesteld, zodat die in een evaluatie van 
de wetgeving kunnen worden 
meegenomen.

Or. en

Amendement 249
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 
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de Commissie ten vroegste drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie 
moet gebaseerd zijn op de volgende vijf 
criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde 
van de EU. De werking van de 
verschillende operationele en technische 
maatregelen waarin de verordening 
voorziet, waaronder de doeltreffendheid 
van de maatregelen om de opsporing, 
identificatie en verwijdering van 
terroristische inhoud te verbeteren, de 
doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor mogelijk getroffen rechten en 
belangen van derden, moet worden 
beoordeeld, waarbij ook een evaluatie 
moet plaatsvinden van de verplichting de 
aanbieders van inhoud te informeren.

de Commissie drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De werking van 
de verschillende maatregelen waarin de 
verordening voorziet, waaronder de 
doeltreffendheid van de maatregelen om de 
opsporing, identificatie en verwijdering 
van terroristische inhoud te verbeteren, de 
doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor mogelijk getroffen grondrechten, met 
inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en informatie, het recht op 
vrijheid en pluralisme van de media, de 
vrijheid van ondernemerschap en de 
rechten op privacy en de bescherming van 
persoonsgegevens, moet worden 
beoordeeld.

Or. en

Amendement 250
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 
de Commissie ten vroegste drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie 
moet gebaseerd zijn op de volgende vijf 
criteria: doelmatigheid, doeltreffendheid, 
relevantie, samenhang en meerwaarde van 
de EU. De werking van de verschillende 
operationele en technische maatregelen 
waarin de verordening voorziet, waaronder 
de doeltreffendheid van de maatregelen 
om de opsporing, identificatie en 
verwijdering van terroristische inhoud te 

(42) Op basis van de bevindingen en 
conclusies in het uitvoeringsverslag en de 
uitkomst van de monitoringexercitie moet 
de Commissie ten vroegste drie jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening een 
evaluatie ervan uitvoeren. De evaluatie 
moet gebaseerd zijn op de volgende vijf 
criteria: noodzaak en evenredigheid, 
doeltreffendheid, relevantie, samenhang en 
meerwaarde van de EU. De werking van de 
verschillende operationele en technische 
maatregelen waarin de verordening 
voorziet, waaronder de doeltreffendheid 
van de verwijdering van illegale 
terroristische inhoud te verbeteren, de 
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verbeteren, de doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor mogelijk getroffen rechten en 
belangen van derden, moet worden 
beoordeeld, waarbij ook een evaluatie moet 
plaatsvinden van de verplichting de 
aanbieders van inhoud te informeren.

doeltreffendheid van de 
waarborgmechanismen alsook de gevolgen 
voor de getroffen grondrechten en 
belangen van personen, moet worden 
beoordeeld, waarbij ook een evaluatie moet 
plaatsvinden van de verplichting de 
aanbieders van inhoud te informeren.

Or. en

Amendement 251
Nicolas Bay, Gilles Lebreton

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het garanderen van 
de goede werking van de digitale 
eengemaakte markt door te voorkomen 
dat terroristische online-inhoud wordt 
verspreid, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
de omvang en de gevolgen van de 
beperking beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

Schrappen

Or. en

Amendement 252
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Overweging 43
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het garanderen van 
de goede werking van de digitale 
eengemaakte markt door te voorkomen dat 
terroristische online-inhoud wordt 
verspreid, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
de omvang en de gevolgen van de 
beperking beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

(43) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het garanderen van 
de goede werking van de digitale 
eengemaakte markt door bij te dragen aan 
de vervolging van terroristische 
misdrijven en iets te doen aan de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
de omvang en de gevolgen van de 
beperking beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 253
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Overweging 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het garanderen van 
de goede werking van de digitale 
eengemaakte markt door te voorkomen dat 
terroristische online-inhoud wordt 
verspreid, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
de omvang en de gevolgen van de 
beperking beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 

(43) Daar de doelstelling van deze 
verordening, namelijk het garanderen van 
de goede werking van de digitale 
eengemaakte markt door te voorkomen dat 
illegale terroristische online-inhoud wordt 
verspreid, niet voldoende door de lidstaten 
kan worden verwezenlijkt, maar vanwege 
de omvang en de gevolgen van de 
beperking beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie 
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neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel gaat deze 
verordening niet verder dan nodig is om 
deze doelstelling te verwezenlijken,

Or. en

Amendement 254
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt gerichte 
regels vast om misbruik van 
hostingdiensten door derden voor de 
verspreiding van illegale terroristische 
online-inhoud aan te pakken. Zij stelt met 
name het volgende vast:

Or. en

Amendement 255
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om misbruik van 
hostingdiensten voor de verspreiding van 
illegale terroristische online-inhoud aan te 
pakken. Zij stelt met name het volgende 
vast:

Or. en
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Amendement 256
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
publieke verspreiding van terroristische 
online-inhoud. Zij stelt met name het 
volgende vast:

Or. en

Amendement 257
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om misbruik van 
hostingdiensten voor de verspreiding van 
terroristische online-inhoud te beperken. 
Zij stelt met name het volgende vast:

Or. en

Amendement 258
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om misbruik van 
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hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

hostingdiensten voor de verspreiding van 
terroristische online-inhoud aan te pakken. 
Zij stelt met name het volgende vast:

Or. en

Amendement 259
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Deze verordening stelt uniforme 
regels vast om te voorkomen dat 
hostingdiensten worden misbruikt voor de 
verspreiding van terroristische online-
inhoud. Zij stelt met name het volgende 
vast:

1. Deze richtlijn stelt uniforme regels 
vast om te voorkomen dat hostingdiensten 
worden misbruikt voor de verspreiding van 
terroristische online-inhoud. Zij stelt met 
name het volgende vast:

(Deze wijziging geldt voor de gehele 
wetstekst; goedkeuring ervan brengt 
technische aanpassingen in de gehele tekst 
mee.)

Or. en

Amendement 260
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 261
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake redelijke en 
evenredige zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten wier 
diensten bijzonder gevoelig zijn voor 
blootstelling aan illegale terroristische 
inhoud moeten worden nagekomen om de 
verspreiding van terroristische inhoud via 
hun diensten tot een minimum te beperken 
en, zo nodig, de snelle verwijdering van 
dergelijke inhoud te garanderen;

Or. en

Amendement 262
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de publieke 
verspreiding van illegale terroristische 
inhoud via hun diensten aan te pakken en 
de snelle verwijdering van dergelijke 
inhoud te garanderen naar aanleiding van 
een verwijderingsbevel;

Or. en
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Amendement 263
Daniel Dalton

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de publieke 
verspreiding van terroristische inhoud via 
hun diensten te voorkomen en, zo nodig, de 
snelle verwijdering van dergelijke inhoud 
te garanderen;

Or. en

Amendement 264
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de publieke 
verspreiding van terroristische inhoud via 
hun diensten te voorkomen en, zo nodig, de 
snelle verwijdering van dergelijke inhoud 
te garanderen;

Or. en

Amendement 265
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) regels inzake zorgplichten die door 
aanbieders van hostingdiensten moeten 
worden nagekomen om de verspreiding 
van terroristische inhoud via hun diensten 
te voorkomen en, zo nodig, de snelle 
verwijdering van dergelijke inhoud te 
garanderen;

(a) regels inzake zorgplichten die 
moeten worden nagekomen door 
aanbieders van hostingdiensten die via hun 
diensten in het bijzonder met illegale 
terroristische inhoud te maken hebben, 
om, zo nodig, de snelle verwijdering van 
dergelijke inhoud te garanderen;

Or. en

Amendement 266
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om illegale 
terroristische inhoud te identificeren, de 
vlotte verwijdering ervan door aanbieders 
van hostingdiensten overeenkomstig het 
recht van de Unie mogelijk te maken door 
passende waarborgen voor de 
grondrechten te bieden, en de 
samenwerking met de bevoegde 
rechterlijke of administratieve autoriteiten 
in andere lidstaten, aanbieders van 
hostingdiensten en, in voorkomend geval, 
betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

Or. en

Amendement 267
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de verwijdering 
ervan door aanbieders van hostingdiensten 
overeenkomstig het recht van de Unie 
mogelijk te maken door passende 
waarborgen voor de grondrechten te 
bieden, en de samenwerking met de 
bevoegde autoriteiten in andere lidstaten, 
aanbieders van hostingdiensten en, in 
voorkomend geval, betrokken organen van 
de Unie te faciliteren.

Or. en

Amendement 268
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om illegale 
terroristische inhoud te identificeren, de 
snelle verwijdering ervan door aanbieders 
van hostingdiensten mogelijk te maken en 
de samenwerking met de bevoegde 
rechterlijke en onafhankelijke 
administratieve autoriteiten in andere 
lidstaten, aanbieders van hostingdiensten 
en, in voorkomend geval, betrokken 
organen van de Unie te faciliteren.

Or. en

Amendement 269
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om terroristische 
inhoud te identificeren, de snelle 
verwijdering ervan door aanbieders van 
hostingdiensten mogelijk te maken en de 
samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten, aanbieders 
van hostingdiensten en, in voorkomend 
geval, betrokken organen van de Unie te 
faciliteren.

(b) een reeks maatregelen die de 
lidstaten moeten invoeren om de illegale 
terroristische inhoud te identificeren, de 
snelle verwijdering ervan door aanbieders 
van hostingdiensten naar aanleiding van 
een verwijderingsbevel mogelijk te maken 
en de samenwerking met de bevoegde 
autoriteiten in andere lidstaten en 
aanbieders van hostingdiensten te 
faciliteren.

Or. en

Amendement 270
Auke Zijlstra

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Maatregelen die het bij voorbaat 
onmogelijk maken om op het internet te 
publiceren, zoals uploadfilters, vormen 
een schending van artikel 7, lid 3, van de 
Nederlandse grondwet.

Or. en

Amendement 271
Anna Hedh

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft niet tot 
gevolg dat de verplichting tot eerbiediging 
van de grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 



PE636.150v02-00 70/107 AM\1177908NL.docx

NL

Europese Unie, wordt gewijzigd. De 
lidstaten mogen voorwaarden vaststellen 
ten behoeve van en in overeenstemming 
met de grondbeginselen in verband met de 
vrijheid van de pers en de vrijheid en het 
pluralisme van de media.

Or. en

Motivering

Persvrijheid is een grondrecht dat wordt erkend in de EU-verdragen en het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, in aanvulling op de verschillende constitutionele en 
wettelijke rechten met betrekking tot persvrijheid op nationaal niveau. Het is daarom 
belangrijk om te garanderen dat alle maatregelen die uit hoofde van deze verordening 
worden getroffen, worden afgestemd op de verschillende systemen voor de bescherming van 
de persvrijheid in de lidstaten (bijvoorbeeld de publicatiecertificaten die in meerdere lidstaten 
worden gebruikt).

Amendement 272
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Inhoud die wordt verspreid voor 
educatieve, journalistieke of 
onderzoeksdoeleinden of 
voorlichtingsactiviteiten om terrorisme te 
bestrijden, moet worden beschouwd als 
inhoud voor legitieme doeleinden en valt 
daarom buiten het toepassingsgebied van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 273
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening laat de 
fundamentele beginselen van de Unie- en 
nationale wetgeving met betrekking tot de 
vrijheid van meningsuiting, persvrijheid 
en de vrijheid en het pluralisme van de 
media onverlet.

Or. en

Amendement 274
Anna Maria Corazza Bildt

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening heeft niet tot 
gevolg dat de verplichting tot eerbiediging 
van de grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt gewijzigd.

Or. en

Amendement 275
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op inhoud die wordt verspreid 
voor educatieve, artistieke, journalistieke 
of onderzoeksdoeleinden of voor 
voorlichtingsactiviteiten om terroristische 
activiteiten te bestrijden.

Or. en
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Amendement 276
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening is niet van 
toepassing op inhoud die wordt verspreid 
voor educatieve, journalistieke of 
onderzoeksdoeleinden of voor 
voorlichtingsactiviteiten om terrorisme te 
bestrijden.

Or. en

Amendement 277
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Inhoud die wordt verspreid voor 
educatieve, journalistieke, artistieke of 
onderzoeksdoeleinden of voor 
voorlichtingsactiviteiten om terrorisme te 
bestrijden, wordt uitgesloten.

Or. en

Motivering

Zie ook de opmerkingen van het Bureau voor de grondrechten.

Amendement 278
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze verordening laat de 
artikelen 14 en 15 van Richtlijn 
2000/31/EG onverlet.

Or. en

Amendement 279
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Deze richtlijn heeft niet tot gevolg 
dat Richtlijn (EG) 2000/31 wordt 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 280
Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze richtlijn heeft niet tot gevolg 
dat de verplichting tot eerbiediging van de 
grondrechten en de fundamentele 
rechtsbeginselen, zoals neergelegd in 
artikel 6 van het Verdrag betreffende de 
Europese Unie, wordt gewijzigd.

Or. en

Amendement 281
Anna Maria Corazza Bildt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De verordening wordt toegepast 
met inachtneming van de vrijheid van 
meningsuiting en in overeenstemming 
met de grondwetten van de lidstaten.

Or. en

Amendement 282
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze verordening laat de 
aansprakelijkheidsregeling uit hoofde van 
Richtlijn 2000/31/EG onverlet.

Or. en

Amendement 283
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Deze verordening laat de 
verplichtingen uit hoofde van 
Richtlijn 2003/31/EG onverlet.

Or. en

Amendement 284
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Deze richtlijn laat de 
toepasselijke regels inzake de verwerking 
van persoonsgegevens, in het bijzonder 
Verordening (EU) 2016/679 en Richtlijn 
(EU) 2016/680, onverlet.

Or. en

Amendement 285
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de toepassing van deze verordening 
wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van deze verordening 
worden de volgende definities toegepast 
en uitgelegd overeenkomstig artikelen 5 
en 7 van Richtlijn (EU) 2017/541 inzake 
terrorismebestrĳding:

Or. en

Amendement 286
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij van wie de 
hoofdactiviteit bestaat uit het opslaan en 
openbaar beschikbaar stellen van door 
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van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud. Voor de toepassing van deze 
verordening worden micro-, kleine en 
middelgrote ondernemingen, 
elektronische communicatiediensten, 
onlinemarktplaatsen en aanbieders van 
infrastructuur als een dienst niet 
beschouwd als aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Motivering

Zie ook de opmerkingen van het Bureau voor de grondrechten over de noodzaak om de 
verwijzing naar "derden" te verwijderen.

Amendement 287
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die zijn gericht op 
eindgebruikers en eruit bestaan door een 
aanbieder van inhoud verstrekte informatie 
op verzoek van die aanbieder van inhoud 
op te slaan en de opgeslagen informatie aan 
het publiek beschikbaar te stellen. De 
levering van 
internetinfrastructuurdiensten op andere 
lagen dan de toepassingslaag en van 
elektronische communicatiediensten in de 
zin van Richtlijn (EU) 2018/1972, valt 
hier niet onder;

Or. en

Amendement 288
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Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die voornamelijk 
of grotendeels zijn bedoeld om door een 
aanbieder van inhoud verstrekte informatie 
op verzoek van die aanbieder van inhoud 
op te slaan en de opgeslagen informatie aan 
het publiek beschikbaar te stellen en die de 
algemene controle over en toegang tot de 
opgeslagen en verwerkte inhoudsgegevens 
heeft;

Or. en

Amendement 289
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Amendement 290
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Amendement 291
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Amendement 292
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
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informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan het publiek beschikbaar te 
stellen;

Or. en

Amendement 293
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die door een 
aanbieder van inhoud verstrekte informatie 
op verzoek van die aanbieder van inhoud 
opslaat en de opgeslagen informatie aan 
het publiek beschikbaar stelt;

Or. en

Amendement 294
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op verzoek van die aanbieder 
van inhoud op te slaan en de opgeslagen 
informatie aan derden beschikbaar te 
stellen;

(1) "aanbieder van hostingdiensten": 
een aanbieder van diensten van de 
informatiemaatschappij die eruit bestaan 
door een aanbieder van inhoud verstrekte 
informatie op te slaan, waarbij het 
hoofddoel is deze inhoud beschikbaar te 
stellen en aan te bieden aan het algemene 
publiek;
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Or. en

Amendement 295
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die informatie heeft verstrekt die 
in zijn opdracht wordt of was opgeslagen 
door een aanbieder van hostingdiensten;

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die inhoudsgegevens heeft 
verstrekt die in zijn opdracht worden of 
zijn opgeslagen en beschikbaar 
worden/zijn gesteld aan het publiek door 
een aanbieder van hostingdiensten;

Or. en

Amendement 296
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die informatie heeft verstrekt die 
in zijn opdracht wordt of was opgeslagen 
door een aanbieder van hostingdiensten;

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die opzettelijk informatie heeft 
verstrekt die in zijn opdracht wordt of was 
opgeslagen door een aanbieder van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 297
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die informatie heeft verstrekt die 
in zijn opdracht wordt of was opgeslagen 
door een aanbieder van hostingdiensten;

(2) "aanbieder van inhoud": een 
gebruiker die opzettelijk informatie heeft 
verstrekt die in zijn opdracht wordt of was 
opgeslagen door een aanbieder van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 298
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 
gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten die een 
wezenlijke band heeft met die lidstaat of 
lidstaten, zoals:

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 
gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten die een 
wezenlijke band heeft met die lidstaat of 
lidstaten, of de gebruiker hiervoor nu wel 
of niet moet betalen, zoals:

Or. en

Motivering

Afgestemd op artikel 3, lid 2, onder a), van de AVG.

Amendement 299
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 

(3) "in de Unie diensten aanbieden": 
rechtspersonen of natuurlijke personen in 
een of meer lidstaten in staat stellen 



PE636.150v02-00 82/107 AM\1177908NL.docx

NL

gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten die een 
wezenlijke band heeft met die lidstaat of 
lidstaten, zoals:

gebruik te maken van de diensten van de 
aanbieder van hostingdiensten en een 
wezenlijke band met die lidstaat of 
lidstaten hebben, zoals:

Or. en

Amendement 300
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) een toespitsing van activiteiten op 
een of meer lidstaten;

(c) een toespitsing van activiteiten op 
gebruikers in een of meer lidstaten;

Or. en

Amendement 301
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
opzettelijke handelingen als omschreven 
in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541 indien en voor zover deze 
worden gepleegd met een specifiek 
terroristisch oogmerk als omschreven in 
artikel 3, lid 2, van die richtlijn; 

Or. en

Amendement 302
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
opzettelijke handelingen als omschreven 
in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541 indien deze worden gepleegd 
met een van de oogmerken die worden 
omschreven in artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Motivering

This AM seeks to align the definition of 'terrorist offences' with the one in Directive (EU) 
2017/541 (the 'Terrorism Directive'). The Terrorism Directive exhaustively lists a number of 
serious crimes that can qualify as terrorist offences WHEN AND INSOFAR AS COMMITTED 
WITH A SPECIFIC AIM , namely to seriously intimidate a population, to unduly compel a 
government or an international organisation to perform or abstain from performing any act, 
or to seriously destabilise or destroy the fundamental political, constitutional, economic or 
social structures of a country or an international organisation (compare also recital 8 
Directive (EU) 2017/541).

Amendement 303
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
opzettelijke handelingen als omschreven 
in artikel 3, lid 1, indien deze worden 
gepleegd met een van de oogmerken die 
worden omschreven in artikel 3, lid 2, van 
Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Amendement 304
Michał Boni
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
opzettelijke handelingen als omschreven 
in artikel 3, lid 1, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Or. en

Amendement 305
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in artikel 3, 
lid 1, van Richtlijn (EU) 2017/541;

(4) "terroristische misdrijven": 
strafbare feiten als omschreven in artikel 3 
van Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Amendement 306
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": materiaal 
dat duidelijk aanzet tot het plegen van 
terroristische misdrijven als beschreven in 
artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
2017/741/EU, in overeenstemming met de 
definitie die wordt verschaft in de 
nationale wetgeving, waardoor een 
duidelijk en aanzienlijk gevaar ontstaat 
dat dergelijke handelingen worden 
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gepleegd. Materialen die worden verspreid 
voor educatieve, journalistieke en 
onderzoeksdoeleinden, evenals de uiting 
van radicale, polemische of controversiële 
standpunten in het publieke debat over 
gevoelige politieke vraagstukken, mogen 
niet als terroristische inhoud worden 
beschouwd;

Or. en

Amendement 307
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "illegale terroristische inhoud": een 
strafbaar feit als beschreven in artikelen 5 
tot en met 7 van Richtlijn 2017/541 inzake 
terrorismebestrijding;

Or. en

Motivering

See joint letter by three united Nations Special Rapporteurs 07/12/2018: "The definition as it 
stands could encompass legitimate forms of expression, such as reporting conducted by 
journalists and human rights organizations on the activities of terrorist groups and on 
counter-terrorism measures taken by authorities, in violation of the right to freedom of 
expression as protected under Article 19 of the International Covenant on Civil and Political 
Rights (ICCPR), Article 10 of the European Convention of Human Rights (ECHR), and 
Article 11 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union (the EU Charter)."

Amendement 308
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": materiaal, 
met inbegrip van berichten of 
afbeeldingen, dat het plegen van een 
terroristisch misdrijf publiekelijk uitlokt 
en informatie bevat die aan een of meer 
van de volgende voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 309
Michał Boni

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet en kan bijdragen tot 
het plegen van opzettelijke handelingen 
als vermeld in artikel 3, lid 1, van 
Richtlijn (EU) 2017/541:

Or. en

Amendement 310
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "illegale terroristische inhoud": 
duidelijk illegale informatie die wordt 
aangemerkt als een of meer van de 
misdrijven die worden omschreven in 
artikelen 5 tot en met 7 van Richtlijn 
2017/541 inzake terrorismebestrijding;

Or. en
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Motivering

Afstemming op definities in reeds bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn (EU) 
2017/541 inzake terrorismebestrijding.

Amendement 311
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "illegale terroristische inhoud": 
informatie die aan een of meer van de 
volgende voorwaarden voldoet:

Or. en

Amendement 312
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "illegale terroristische inhoud": 
informatie die duidelijk betrekking heeft 
op:

Or. en

Amendement 313
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(5) "terroristische inhoud": informatie 
die aan een of meer van de volgende 
voorwaarden voldoet:

(5) "terroristische inhoud": informatie 
die duidelijk betrekking heeft op:

Or. en

Amendement 314
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 315
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op definities in reeds bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn (EU) 
2017/541 inzake terrorismebestrijding.
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Amendement 316
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar 
ontstaat dat dergelijke daden worden 
gepleegd;

Schrappen

Or. en

Amendement 317
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat 
dat dergelijke daden worden gepleegd;

(a) het opzettelijk aanzetten tot of het 
verdedigen van het plegen van 
terroristische misdrijven, waardoor 
duidelijk het gevaar ontstaat dat een of 
meer van dergelijke daden worden 
gepleegd;

Or. en

Amendement 318
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
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(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat 
dat dergelijke daden worden gepleegd;

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat 
dat dergelijke misdrijven kunnen worden 
gepleegd;

Or. en

Amendement 319
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) het aanzetten tot of het verdedigen 
van het plegen van terroristische 
misdrijven, onder meer door ze te 
verheerlijken, waardoor het gevaar ontstaat 
dat dergelijke daden worden gepleegd;

(a) het opzettelijk aanzetten tot of het 
verdedigen van het plegen van 
terroristische misdrijven, waardoor 
duidelijk het gevaar ontstaat dat dergelijke 
daden worden gepleegd;

Or. en

Amendement 320
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 321
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op definities in reeds bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn (EU) 
2017/541 inzake terrorismebestrijding.

Amendement 322
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 323
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Motivering

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 
'encouraging the contribution to terrorist offences' and it not clear at all what it would entail 



PE636.150v02-00 92/107 AM\1177908NL.docx

NL

in practice. There is a clear risk that this vague, undefined term broadens the concept of 
'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive'. Furthermore, the offences under the 
'Terrorism Directive' were construed for the purpose of criminal proceedings and are 
envisaged to be further refined when the Directive is transposed into national law which is 
not the case in this Proposal. In addition, this Proposal places a great deal of responsibility 
on the hosting service provider when it comes to determining whether or not a particular 
piece of content falls indeed under the definition of 'terrorist content'. Therefore, there is no 
justification for introducing such a vague legal concept as 'encouraging the contribution to 
terrorist offences'.

Amendement 324
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 325
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

(b) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door het aanzetten van personen of 
een groep personen tot deelname aan de 
activiteiten van een terroristische groep of 
het verdedigen van een dergelijke 
deelname, onder meer door informatie of 
materiële middelen te verschaffen of deze 
activiteiten op welke manier dan ook te 
financieren;

Or. en
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Amendement 326
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) het aanmoedigen van het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

(b) het aansporen van personen of een 
groep personen tot het plegen van of het 
bijdragen aan terroristische misdrijven;

Or. en

Amendement 327
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op definities in reeds bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn (EU) 
2017/541 inzake terrorismebestrijding.

Amendement 328
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen

Or. en

Amendement 329
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Schrappen

Or. en

Amendement 330
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 

(c) het opzettelijk bevorderen van de 
activiteiten van een terroristische 
groepering waarvoor Gemeenschappelijk 
Standpunt 2001/931/GBVB geldt, met 
name door het aanzetten van personen of 
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artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

een groep personen tot deelname aan de 
activiteiten van een terroristische groep of 
het verdedigen van een dergelijke 
deelname, onder meer door informatie of 
materiële middelen te verschaffen of deze 
activiteiten op welke manier dan ook te 
financieren;

Or. en

Motivering

Directive (EU) 2017541 (the 'Terrorism Directive') does not know the concept of 'support' 
and it not clear at all what it would entail in practice. There is a clear risk that this vague, 
undefined term broadens the concept of 'terrorism' as foreseen by the 'Terrorism Directive' 
and opens the door for abuse, e.g. in applying the concept of 'supporting' to content that 
appears to support the same political or other aims as those of a terrorist group (e.g. self-
determination or secession), without embracing its terrorist (violent) tactics. In addition, it 
should be made clear which groups this Proposal refers to. Common position 2001/931/CFSP 
lays down the criteria for listing persons, groups and entities. It was last updated by Council 
Decision (CFSP) 2017/1426.

Amendement 331
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van 
een terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(c) het opzettelijk bevorderen van de 
activiteiten van een terroristische 
groepering waarvoor Gemeenschappelijk 
Standpunt 2001/931/GBVB geldt, met 
name door het aanzetten van personen of 
groepen personen tot deelname aan de 
activiteiten van een terroristische groep of 
het verdedigen van een dergelijke 
deelname, onder meer door informatie of 
materiële middelen te verschaffen of deze 
activiteiten op welke manier dan ook te 
financieren;

Or. en
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Amendement 332
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van een 
terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aansporing van personen of 
een groep personen tot het deelnemen aan 
of het ondersteunen van de criminele 
activiteiten van een terroristische 
groepering in de zin van artikel 2, lid 3, 
van Richtlijn (EU) 2017/541;

Or. en

Amendement 333
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) het bevorderen van de activiteiten 
van een terroristische groepering, met 
name door aanmoediging van het 
deelnemen aan of het ondersteunen van een 
terroristische groepering in de zin van 
artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

(c) het bevorderen van de criminele 
activiteiten van een terroristische 
groepering, met name door aanmoediging 
van het deelnemen aan of het ondersteunen 
van een terroristische groepering in de zin 
van artikel 2, lid 3, van Richtlijn (EU) 
2017/541;

Or. en

Amendement 334
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 335
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Amendement 336
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

Schrappen

Or. en

Motivering

Afstemming op definities in reeds bestaande EU-wetgeving, in het bijzonder Richtlijn (EU) 
2017/541 inzake terrorismebestrijding.

Amendement 337
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Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

(d) het opzettelijk instrueren over de 
vervaardiging of het gebruik van 
explosieven, vuurwapens of andere 
wapens of schadelijke of gevaarlijke 
stoffen of over andere specifieke 
methoden of technieken teneinde 
terroristische misdrijven te plegen of bij te 
dragen aan het plegen ervan;

Or. en

Amendement 338
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

(d) het opzettelijk instrueren over de 
vervaardiging of het gebruik van 
explosieven, vuurwapens of andere 
wapens of schadelijke of gevaarlijke 
stoffen of over andere specifieke 
methoden of technieken teneinde 
terroristische misdrijven te plegen of bij te 
dragen aan het plegen ervan;

Or. en

Amendement 339
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het instrueren over methoden of 
technieken voor het plegen van 
terroristische misdrijven;

(d) het bieden van richtsnoeren over 
methoden of technieken, onder meer voor 
de vervaardiging en het gebruik van 
explosieven, vuurwapens of andere 
wapens of schadelijke of gevaarlijke 
stoffen, evenals CBRN-stoffen, voor het 
plegen van terroristische misdrijven;

Or. en

Amendement 340
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het bieden van richtsnoeren voor 
de vervaardiging of het gebruik van 
explosieven, vuurwapens of andere 
wapens of schadelijke of gevaarlijke 
stoffen of over andere specifieke 
methoden of technieken, teneinde 
terroristische misdrijven te plegen of bij te 
dragen aan het plegen ervan.

Or. en

Amendement 341
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 5 – letter d – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De uiting van radicale, polemische of 
controversiële standpunten in het 
publieke debat over gevoelige politieke 
vraagstukken wordt echter niet als 
terroristische inhoud beschouwd.
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Or. en

Amendement 342
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van illegale 
terroristische inhoud": het aan het publiek 
beschikbaar stellen van illegale 
terroristische inhoud op de diensten van 
aanbieders van hostingdiensten met de 
duidelijke intentie om aan te zetten tot of 
bij te dragen aan het plegen van een 
terroristisch misdrijf of om een dergelijk 
misdrijf te plegen, met uitzondering van 
de verspreiding van informatie voor 
educatieve, journalistieke, artistieke of 
onderzoeksdoeleinden;

Or. en

Amendement 343
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten met een duidelijke intentie 
om aan te zetten tot of bij te dragen aan 
het plegen van een terroristisch misdrijf 
of om een dergelijk misdrijf te plegen, met 
uitzondering van de verspreiding van 
informatie voor educatieve, journalistieke, 
artistieke of onderzoeksdoeleinden;
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Or. en

Amendement 344
Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar stellen 
van terroristische inhoud op de diensten 
van aanbieders van hostingdiensten;

(6) "verspreiding van illegale 
terroristische inhoud": het aan derden 
beschikbaar stellen van illegale 
terroristische inhoud op de diensten van 
aanbieders van hostingdiensten;

Or. en

Amendement 345
Marietje Schaake, Sophia in 't Veld, Angelika Mlinar

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van illegale 
terroristische inhoud": het aan het publiek 
beschikbaar stellen van illegale 
terroristische inhoud op de diensten van 
aanbieders van hostingdiensten;

Or. en

Amendement 346
Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Cecilia Wikström

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement



PE636.150v02-00 102/107 AM\1177908NL.docx

NL

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het algemene publiek 
beschikbaar stellen van terroristische 
inhoud op de diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 347
Rachida Dati, Monika Hohlmeier, Roberta Metsola

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 348
Eva Joly

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 349
Michał Boni



AM\1177908NL.docx 103/107 PE636.150v02-00

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 350
Ana Gomes

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan het publiek beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

Or. en

Amendement 351
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het aan derden beschikbaar 
stellen van terroristische inhoud op de 
diensten van aanbieders van 
hostingdiensten;

(6) "verspreiding van terroristische 
inhoud": het openbaar beschikbaar stellen 
van terroristische inhoud op de diensten 
van aanbieders van hostingdiensten;
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Or. en

Amendement 352
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "verwante gegevens": alleen 
gegevens betreffende de abonnee en 
gegevens betreffende toegang;

Or. en

Amendement 353
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) "verwante gegevens": alleen 
gegevens betreffende de abonnee en 
gegevens betreffende toegang;

Or. en

Amendement 354
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "bevoegde autoriteit": een 
aangewezen nationale rechterlijke 
autoriteit in de lidstaat;
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Or. en

Amendement 355
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) "bevoegde autoriteit": een 
aangewezen nationale rechterlijke 
autoriteit in de lidstaat;

Or. en

Amendement 356
Birgit Sippel, Anna Hedh, Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "doorverwijzing": een melding 
door een bevoegde autoriteit of, in 
voorkomend geval, een bevoegd orgaan 
van de Unie aan een aanbieder van 
hostingdiensten van informatie die als 
terroristische inhoud kan worden 
beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig 
nagaat of die informatie verenigbaar is 
met zijn eigen voorwaarden ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud;

Schrappen

Or. en

Amendement 357
Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

Voorstel voor een verordening
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Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "doorverwijzing": een melding 
door een bevoegde autoriteit of, in 
voorkomend geval, een bevoegd orgaan 
van de Unie aan een aanbieder van 
hostingdiensten van informatie die als 
terroristische inhoud kan worden 
beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig 
nagaat of die informatie verenigbaar is 
met zijn eigen voorwaarden ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud;

Schrappen

Or. en

Amendement 358
Josef Weidenholzer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "doorverwijzing": een melding 
door een bevoegde autoriteit of, in 
voorkomend geval, een bevoegd orgaan 
van de Unie aan een aanbieder van 
hostingdiensten van informatie die als 
terroristische inhoud kan worden 
beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig 
nagaat of die informatie verenigbaar is 
met zijn eigen voorwaarden ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud;

Schrappen

Or. en

Amendement 359
Eva Joly

Voorstel voor een verordening



AM\1177908NL.docx 107/107 PE636.150v02-00

NL

Artikel 2 – alinea 1 – punt 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) "doorverwijzing": een melding 
door een bevoegde autoriteit of, in 
voorkomend geval, een bevoegd orgaan 
van de Unie aan een aanbieder van 
hostingdiensten van informatie die als 
terroristische inhoud kan worden 
beschouwd, opdat de aanbieder vrijwillig 
nagaat of die informatie verenigbaar is 
met zijn eigen voorwaarden ter 
voorkoming van de verspreiding van 
terroristische inhoud;

Schrappen

Or. en


