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Amendement 1
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de door de raad van bestuur van 
de Interparlementaire Unie op 19 oktober 
2011 aangenomen resolutie1,
__________________
1 Unaniem door de raad van bestuur van de 
Interparlementaire Unie tijdens zijn 189e 
vergadering goedgekeurde resolutie (Bern, 19 
oktober 2011) 
http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/189/is01.
htm.

Or. en

Amendement 2
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien zijn resolutie van 16 februari 
2012 over de toegang van blinden tot 
boeken en ander drukwerk1,
__________________
1 Resolutie van het Europees Parlement van 16 
februari 2012 over verzoekschrift 0924/2011, 
ingediend door Dan Pescod (Britse nationaliteit), 
namens de Europese Blindenunie (EBU)/Royal 
National Institute of Blind People (RNIB), over de 
toegang van blinden tot boeken en ander drukwerk 
(2011/2894(RSP)) 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pu
bRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-
0059+0+DOC+XML+V0//NL.

Or. en

Amendement 3
Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Visum 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien de VN-richtsnoeren betreffende 
het bedrijfsleven en de mensenrechten,

Or. en

Amendement 4
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Visum 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- gezien het Unesco-Verdrag inzake de 
bescherming van immaterieel cultureel 
erfgoed van 17 oktober 20031,
__________________
1http://unesdoc.unesco.org/images/0013/001325/1
32540e.pdf.

Or. en

Amendement 5
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat technologische 
ontwikkelingen individuen in de hele 
wereld in staat stellen nieuwe informatie-
en communicatietechnologieën (ITC's) te 
gebruiken en een verbinding met internet 
tot stand te brengen, wat revolutionaire 
veranderingen in de hand werkt op het 
vlak van samenlevingen, de werking van 
democratie, bestuur, de economie, het 
bedrijfsleven, de media, ontwikkeling en 
handel;

A. overwegende dat technologische 
ontwikkelingen individuen en 
samenlevingen in de hele wereld in staat 
stellen nieuwe informatie- en 
communicatietechnologieën (ITC's) te 
gebruiken en een verbinding met internet 
tot stand te brengen, wat de ontwikkeling
van individuen en samenlevingen, de 
werking van publieke communicatie
democratie, bestuur, en de economie
vergemakkelijkt, en zorgt voor belangrijke 
instrumenten ter bevordering van de 
grondrechten;
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Or. en

Amendement 6
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat internettoegang een
belangrijke factor is in het mogelijk maken 
van toegang tot informatie, vrije
meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van 
vereniging en economische, sociale, 
politieke en culturele ontwikkelingen;

B. overwegende dat internettoegang een 
belangrijke factor is in het mogelijk maken 
van toegang tot informatie, vrijheid van
meningsuiting, persvrijheid, vrijheid van 
vereniging en economische, sociale, 
politieke en culturele ontwikkeling;

Or. en

Amendement 7
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat er een wereldwijde 
consensus bestaat, die eveneens 
weerspiegeld is in het internationaal 
recht, dat beperkingen van de 
grondrechten bij wet moeten worden 
geregeld;

Or. en

Amendement 8
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat ICT's eveneens 
worden aangewend als 

E. overwegende dat ICT's weliswaar een 
centrale rol hebben gespeeld bij de 
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onderdrukkingsinstrumenten, aangezien ze 
kunnen worden gebruikt voor (massale) 
censuur, toezicht, en voor het traceren en 
opsporen van informatie en personen;

organisatie van sociale bewegingen en 
protestacties in verschillende landen, met 
name in het kader van de Arabische lente, 
maar eveneens worden aangewend als 
onderdrukkingsinstrumenten, aangezien ze 
kunnen worden gebruikt voor (massale) 
censuur, toezicht, en voor het traceren en 
opsporen van informatie en personen;

Or. en

Amendement 9
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat Europese, in 
Europa gevestigde of internationale 
bedrijven die hun activiteiten uitoefenen 
in EU-landen actief betrokken zijn 
geweest of zijn en gecollaboreerd hebben 
of nog steeds collaboreren met repressieve 
autoritaire regimes door middel van 
activiteiten op het vlak van censuur en 
toezicht, die vaak worden gebruikt bij de 
identificatie en opsporing van 
mensenrechtenactivisten en voorvechters 
van de democratie, wat in sommige 
gevallen leidt tot gevangenschap en 
foltering;

Or. en

Amendement 10
Andrzej Grzyb

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat ICT's eveneens 
een bruikbaar hulpmiddel kunnen zijn 
voor terroristische organisaties om 
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aanvallen voor te bereiden en uit te 
voeren; 

Or. en

Amendement 11
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Overweging F bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

F bis. overwegende dat deze 
veranderingen zorgen voor nieuwe 
contexten die een aangepaste toepassing 
van bestaande wetten behoeven, op basis 
van een strategie om internet en ICT's op 
te nemen in al het externe optreden van 
de EU;

Or. en

Amendement 12
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat internet een grote 
bloei heeft gekend en zich op een 
organische manier heeft ontwikkeld als 
platform met een enorme publieke waarde;

G. overwegende dat internet een grote 
bloei heeft gekend en zich op een 
organische manier heeft ontwikkeld als 
platform met een enorme publieke waarde; 
overwegende dat het verkeerd gebruik van 
nieuwe mogelijkheden en instrumenten 
die het internet beschikbaar heeft gesteld 
echter eveneens nieuwe risico's en 
gevaren met zich meebrengt;

Or. en

Amendement 13
Dominique Vlasto
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Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat internet eveneens 
een factor is geworden bij de ontwikkeling 
van de internationale handel die 
voortdurende waakzaamheid vereist, met 
name met betrekking tot de bescherming 
van de consumenten;

Or. fr

Amendement 14
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Overweging G bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

G bis. overwegende dat het gebruik van 
internet enkel zou mogen worden beperkt 
ingeval van illegale activiteiten, zoals 
aanzetting tot haat, geweld en racisme, 
totalitaire propaganda en de toegang van 
kinderen tot pornografie of de seksuele 
uitbuiting van kinderen;

Or. en

Amendement 15
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat in artikel 21 van 
het Verdrag betreffende de Europese Unie 
is bepaald dat "de Unie toeziet op de 
samenhang tussen de diverse onderdelen 
van haar externe optreden en tussen het 
externe optreden en het beleid van de 
Unie op andere terreinen. De Raad en de 
Commissie, hierin bijgestaan door de 



AM\913651NL.doc 9/54 PE496.512v01-00

NL

hoge vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, 
dragen zorg voor deze samenhang en 
werken daartoe samen";

Or. en

Amendement 16
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. erkent dat ongecensureerde toegang tot 
internet, mobiele telefoons en ICT's een 
invloed heeft gehad op de mensenrechten 
en fundamentele vrijheden en een 
faciliterend effect heeft gehad door te 
zorgen voor een verruiming van de 
reikwijdte van de vrijheid van 
meningsuiting, de toegang tot informatie, 
het recht op privacy en de vrijheid van 
vereniging in de hele wereld;

1. erkent dat onbeperkte en 
ongecensureerde toegang tot internet, 
mobiele telefoons en ICT's een invloed 
heeft gehad op de mensenrechten en 
fundamentele vrijheden en een faciliterend 
effect heeft gehad door te zorgen voor een 
verruiming van de reikwijdte van de 
vrijheid van meningsuiting, de toegang tot 
informatie, het recht op privacy en de 
vrijheid van vereniging in de hele wereld;

Or. en

Amendement 17
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent het ruime potentieel dat het 
internet en ICT's hebben om globale 
economische, sociale, wetenschappelijke, 
culturele en politieke ontwikkelingen 
mogelijk te maken, in de hand te werken en 
te katalyseren, waardoor eveneens wordt 
bijgedragen tot de algehele vooruitgang 
van de mensheid;

2. erkent het ruime potentieel dat het 
internet en ICT's hebben om 
gemeenschapsopbouw, het 
maatschappelijk middenveld en globale 
economische, sociale, wetenschappelijke, 
culturele en politieke ontwikkelingen 
mogelijk te maken, in de hand te werken en 
te katalyseren, waardoor eveneens wordt 
bijgedragen tot de algehele vooruitgang 
van de mensheid;

Or. en
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Amendement 18
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. erkent het ruime potentieel dat het 
internet en ICT's hebben om globale 
economische, sociale, wetenschappelijke, 
culturele en politieke ontwikkelingen 
mogelijk te maken, in de hand te werken en 
te katalyseren, waardoor eveneens wordt 
bijgedragen tot de algehele vooruitgang 
van de mensheid;

2. erkent het ruime potentieel dat het 
internet en ICT's hebben om globale 
economische, sociale, wetenschappelijke, 
culturele en politieke ontwikkelingen 
mogelijk te maken, in de hand te werken en 
te katalyseren, waardoor eveneens wordt 
bijgedragen tot de algehele vooruitgang 
van de mensheid; is zich echter bewust van 
de nieuwe risico's en gevaren die het 
verkeerd gebruik van de nieuwe 
mogelijkheden en instrumenten die het 
internet beschikbaar heeft gesteld met 
zich meebrengt;

Or. en

Amendement 19
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat het internet en sociale 
media regeringen in staat stellen 
rechtstreekse diplomatie uit te oefenen en 
steeds meer contacten mogelijk maken 
tussen mensen in de hele wereld, en 
benadrukt dat open debatten over ideeën 
extremisme in de kiem kunnen smoren en 
intercultureel contact en begrip kunnen 
verbeteren; 

Or. en

Amendement 20
Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. beschouwt cultuur als katalysator 
voor toegang en contact wanneer politieke 
betrekkingen in het slop zitten of 
moeizaam verlopen, en erkent dat vrijheid 
en cultuur nauw met elkaar verweven zijn 
en dat digitale culturele diplomatie van 
strategisch belang is voor de EU;

Or. en

Amendement 21
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. erkent dat artistieke vrijheid, en de 
vrijheid om te imiteren en te 
hergebruiken, hoekstenen zijn voor 
creativiteit en vrijheid van meningsuiting 
en ideeën; erkent de belangrijke rol die 
uitzonderingen en beperkingen spelen in 
het systeem van auteursrechtelijke 
bescherming, met name met betrekking 
tot journalistiek, citaten, satire, 
archivering, bibliotheken en het 
verzekeren van toegang tot en de 
bruikbaarheid van cultureel erfgoed;

Or. en

Amendement 22
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers en bedrijven een 
groeiende technologische component 
omvat, door het blokkeren van inhoud en 
het controleren en identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, alsook door de 
strafbaarstelling van legitieme expressie op 
het internet en door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers, organisaties van het 
maatschappelijk middenveld, activisten en 
bedrijven een groeiende technologische 
component omvat, door het blokkeren van 
inhoud en het controleren en identificeren 
van mensenrechtenverdedigers, 
journalisten, activisten en dissidenten, 
alsook door de strafbaarstelling van 
legitieme expressie op het internet en door 
de goedkeuring van restrictieve wetgeving 
om dergelijke maatregelen te 
rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 23
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers en bedrijven een 
groeiende technologische component 
omvat, door het blokkeren van inhoud en 
het controleren en identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, alsook door de 
strafbaarstelling van legitieme expressie op 
het internet en door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers en bedrijven in 
bepaalde landen een groeiende 
technologische component omvat, door het 
blokkeren van inhoud en het controleren en 
identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, alsook door de 
strafbaarstelling van legitieme expressie op 
het internet en door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
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Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers en bedrijven een 
groeiende technologische component 
omvat, door het blokkeren van inhoud en 
het controleren en identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, alsook door de 
strafbaarstelling van legitieme expressie 
op het internet en door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

3. benadrukt dat de repressie van en het 
toezicht op burgers en bedrijven een 
groeiende technologische component 
omvat, door het controleren en 
identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, en door het 
blokkeren van legitieme expressie en de 
mening van de oppositie op het internet, 
alsook door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

Or. en

Amendement 25
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. benadrukt dat de repressie van en het
toezicht op burgers en bedrijven een 
groeiende technologische component 
omvat, door het blokkeren van inhoud en 
het controleren en identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten, alsook door de 
strafbaarstelling van legitieme expressie op 
het internet en door de goedkeuring van 
restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen;

3. verzoekt de Commissie een passend 
antwoord te bieden op het feit dat er 
landen zijn die repressie van en toezicht op 
burgers en bedrijven uitoefenen, door het 
blokkeren van inhoud en het controleren en 
identificeren van 
mensenrechtenverdedigers, journalisten, 
activisten en dissidenten; roept de
Commissie bovendien op op te treden 
tegen de strafbaarstelling van legitieme 
expressie op het internet en de goedkeuring 
van restrictieve wetgeving om dergelijke 
maatregelen te rechtvaardigen; wijst er 
daarom nogmaals op dat dergelijke 
praktijken in strijd zijn met de criteria van 
Kopenhagen;

Or. en

Amendement 26
Andrzej Grzyb
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. benadrukt dat de erkenning en de 
toepassing van de beginselen van 
maatschappelijk verantwoord 
ondernemen door onder meer aanbieders 
van internetdiensten, 
softwareontwikkelaars, producenten van 
hardware, socialenetwerkdiensten en 
sociale media nodig zijn om de vrijheid 
van handelen en de veiligheid van 
mensenrechtenverdedigers te waarborgen, 
alsook de vrijheid van meningsuiting; 

Or. en

Amendement 27
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit;

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit, onder het leiderschap van de 
hoge vertegenwoordiger en de EDEO;

Or. en

Amendement 28
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
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Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit;

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit, dringt er bij de Commissie en 
de EDEO op aan in dit opzicht te opteren 
voor een proactieve aanpak en te zorgen 
voor horizontale samenwerking en 
coördinatie tussen en met de relevante 
EU-instellingen en –agentschappen;

Or. en

Amendement 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit;

4. benadrukt dat de bevordering en de 
bescherming van digitale vrijheden dienen 
te worden opgenomen in alle externe 
maatregelen van de EU en in alle beleid en 
instrumenten met betrekking tot 
financiering en steunverlening en jaarlijks 
dienen te worden beoordeeld, om zo te 
zorgen voor verantwoording en 
continuïteit, en om de bevordering van 
waarborgen tegen fraude en schade aan 
het innovatieproces dat nodig is voor 
groei te behouden;

Or. en

Amendement 30
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst er nogmaals op dat de Commissie 
erkent dat onbeperkte toegang tot internet 
een onderdeel is van de criteria van 
Kopenhagen;

Schrappen

Or. en

Amendement 31
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst er nogmaals op dat de Commissie 
erkent dat onbeperkte toegang tot internet 
een onderdeel is van de criteria van 
Kopenhagen;

5. wijst er nogmaals op dat de Commissie 
erkent dat toegang tot internet een 
onderdeel is van de criteria van 
Kopenhagen;

Or. en

Amendement 32
Ria Oomen-Ruijten

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. wijst er nogmaals op dat de Commissie 
erkent dat onbeperkte toegang tot internet 
een onderdeel is van de criteria van 
Kopenhagen;

5. bevestigt nogmaals de beoordeling van 
de Commissie dat de vrijheid van de media 
een van de grondrechten is en bijgevolg 
deel uitmaakt van de criteria van 
Kopenhagen, en dat beperkingen van de 
vrijheid van meningsuiting, eveneens op 
internet, gerechtvaardigd dienen te zijn 
door een dwingende maatschappelijke 
behoefte en met name evenredig dienen te 
zijn aan het nagestreefde legitieme doel;

Or. en

Amendement 33
Marietje Schaake
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. stelt vast dat er in alle landen 
bezorgdheid bestaat over de bescherming 
en de bevordering van de mensenrechten 
en vrijheden op het internet, maar erkent 
dat er belangrijke verschillen bestaan 
tussen de contexten waarbinnen ICT's 
worden gebruikt, zoals het al dan niet 
bestaan van de rechtsstaat en het recht op 
verhaal;

Or. en

Amendement 34
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept de Commissie op te zorgen 
voor samenhang tussen het externe 
optreden van de EU en de interne 
strategieën van de Commissie bij de 
verdediging van strikt noodzakelijke en 
evenredige beperkingen van de 
grondrechten, met name wanneer ze 
basisbeginselen uit het internationaal 
recht verdedigt, zoals het feit dat 
beperkingen gebaseerd moeten zijn op 
wetgeving en niet op een ad-hocmanier 
door de industrie mogen worden 
ingevoerd;

Or. en

Amendement 35
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er voor een effectief EU-
ontwikkelingsbeleid nood is aan de 
mainstreaming van ICT's en het 
overbruggen van de digitale kloof, door te 
zorgen voor technologische 
basisinfrastructuur en door de toegang tot 
kennis en informatie te vereenvoudigen;

7. benadrukt dat er voor een effectief EU-
ontwikkelingsbeleid en 
mensenrechtenbeleid nood is aan de 
mainstreaming van ICT's en het 
overbruggen van de digitale kloof, door te 
zorgen voor technologische 
basisinfrastructuur en door de toegang tot 
kennis en informatie te vereenvoudigen;

Or. en

Amendement 36
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. benadrukt dat er voor een effectief EU-
ontwikkelingsbeleid nood is aan de 
mainstreaming van ICT's en het 
overbruggen van de digitale kloof, door te 
zorgen voor technologische 
basisinfrastructuur en door de toegang tot 
kennis en informatie te vereenvoudigen;

7. benadrukt dat er voor een effectief EU-
ontwikkelingsbeleid nood is aan de 
mainstreaming van ICT's en het 
overbruggen van de digitale kloof, door te 
zorgen voor technologische 
basisinfrastructuur, door de toegang tot 
kennis en informatie te vereenvoudigen en 
door digitale geletterdheid in de hele 
wereld te bevorderen;

Or. en

Amendement 37
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat ICT's transparantie en 
goed bestuur, alfabetisering, onderwijs, 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, doeltreffend 
verkiezingstoezicht en hulpverlening bij 
rampen in afgelegen gebieden of 

8. is van mening dat ICT's transparantie en 
goed bestuur, alfabetisering, onderwijs, 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, doeltreffend 
verkiezingstoezicht en hulpverlening, in 
het bijzonder bij rampen in afgelegen 



AM\913651NL.doc 19/54 PE496.512v01-00

NL

plattelandsgemeenschappen mogelijk 
maken;

gebieden en zich ontwikkelende gebieden,
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 38
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is van mening dat ICT's transparantie en 
goed bestuur, alfabetisering, onderwijs, 
seksuele en reproductieve 
gezondheidszorg, doeltreffend 
verkiezingstoezicht en hulpverlening bij 
rampen in afgelegen gebieden of 
plattelandsgemeenschappen mogelijk 
maken;

8. is van mening dat ICT's transparantie en 
goed bestuur, alfabetisering, onderwijs, 
doeltreffend verkiezingstoezicht en 
hulpverlening bij rampen in afgelegen 
gebieden of plattelandsgemeenschappen 
mogelijk maken;

Or. en

Amendement 39
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. is van mening dat het nodig is 
gebruikers, en met name kinderen, te 
beschermen tegen schadelijke 
pornografische en gewelddadige inhoud;

Or. pl

Amendement 40
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de EU-programma's voor 9. benadrukt dat de EU-programma's voor 
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ontwikkeling en steunverlening digitale 
vrijheden dienen te omvatten, met name in 
samenlevingen die een conflict hebben 
doorstaan of waar politieke veranderingen 
aan de gang zijn; is van mening dat EU-
regelgevingsdeskundigen wezenlijke 
gesprekspartners zijn en hun tegenhangers
kunnen opleiden om zo fundamentele 
rechten en beginselen op te nemen in 
nieuwe (media)regelingen en wetgeving;

ontwikkeling en steunverlening digitale 
vrijheden dienen te omvatten, met name in 
samenlevingen die een conflict hebben 
doorstaan of waar politieke veranderingen 
aan de gang zijn; is van mening dat EU-
regelgevingsdeskundigen een aanzienlijke 
bijdrage kunnen leveren aan de opleiding 
van hun tegenhangers en het opnemen van
fundamentele rechten en beginselen in 
nieuwe (media)regelingen en wetgeving in 
derde landen;

Or. en

Amendement 41
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de EU-programma's voor 
ontwikkeling en steunverlening digitale 
vrijheden dienen te omvatten, met name in 
samenlevingen die een conflict hebben 
doorstaan of waar politieke veranderingen 
aan de gang zijn; is van mening dat EU-
regelgevingsdeskundigen wezenlijke 
gesprekspartners zijn en hun tegenhangers 
kunnen opleiden om zo fundamentele 
rechten en beginselen op te nemen in 
nieuwe (media)regelingen en wetgeving;

9. benadrukt dat de EU-programma's voor 
ontwikkeling en steunverlening digitale 
vrijheden dienen te omvatten, met name in 
samenlevingen die een conflict hebben 
doorstaan of waar politieke veranderingen 
aan de gang zijn; is van mening dat EU-
regelgevingsdeskundigen wezenlijke 
gesprekspartners zijn en hun tegenhangers 
kunnen opleiden om zo fundamentele 
rechten en beginselen op te nemen in 
nieuwe (media)regelingen en wetgeving; 
benadrukt dat steunverlening in de vorm 
van de bouw van ICT-infrastructuur 
afhankelijk moet worden gesteld van de 
toepassing en het behoud van 
ongecensureerde toegang tot internet en 
online informatie, alsook van digitale 
vrijheid in ruimere zin;

Or. en

Amendement 42
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9



AM\913651NL.doc 21/54 PE496.512v01-00

NL

Ontwerpresolutie Amendement

9. benadrukt dat de EU-programma's voor 
ontwikkeling en steunverlening digitale 
vrijheden dienen te omvatten, met name in 
samenlevingen die een conflict hebben 
doorstaan of waar politieke veranderingen 
aan de gang zijn; is van mening dat EU-
regelgevingsdeskundigen wezenlijke 
gesprekspartners zijn en hun tegenhangers 
kunnen opleiden om zo fundamentele 
rechten en beginselen op te nemen in 
nieuwe (media)regelingen en wetgeving;

9. benadrukt dat het EU-beleid op het vlak 
van ontwikkeling en mensenrechten 
steunprogramma's moet omvatten die
digitale vrijheden bevorderen, met name in 
samenlevingen in niet-democratische 
landen, alsook in landen die een conflict 
hebben doorstaan of waar politieke 
veranderingen aan de gang zijn; is van 
mening dat EU-regelgevingsdeskundigen 
wezenlijke gesprekspartners zijn en hun 
tegenhangers kunnen opleiden om zo 
fundamentele rechten en beginselen op te 
nemen in nieuwe (media)regelingen en 
wetgeving;

Or. en

Amendement 43
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. vestigt de aandacht op het belang 
van de ontwikkeling van ICT's in 
conflictgebieden om 
vredesopbouwactiviteiten op het niveau 
van het maatschappelijk middenveld te 
bevorderen, met als doel te zorgen voor 
zekere communicatie tussen de partijen 
die betrokken zijn bij de vredevolle 
oplossing van conflicten, door op een 
actieve manier fysieke obstakels en 
risico's in bilaterale contacten voor 
personen en organisaties in dergelijke 
gebieden te overwinnen;

Or. en

Amendement 44
Paweł Robert Kowal
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. hoopt dat het juiste gebruik van 
nieuwe communicatietechnologieën, en 
met name van sociale media, zal bijdragen 
tot de versterking van de rechtstreekse 
democratie voor de burgers van de EU en 
van derde landen, door sociale fora te 
creëren om wetgeving op te stellen; 

Or. pl

Amendement 45
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. benadrukt dat de digitale verzameling 
van bewijsmateriaal en de verspreiding
van beeldmateriaal van schendingen van 
de mensenrechten kunnen helpen om 
straffeloosheid te bestrijden; is van mening 
dat er bijstand nodig is om dergelijk
materiaal ontvankelijk te maken als 
bewijsmateriaal in rechtszaken in het kader 
van het internationaal (straf)recht;

10. benadrukt dat de digitale verzameling
en verspreiding van bewijsmateriaal van 
schendingen van de mensenrechten kan
helpen om straffeloosheid te bestrijden; is 
van mening dat dit materiaal ontvankelijk
moet zijn als bewijsmateriaal in 
rechtszaken in het kader van het 
internationaal (straf)recht;

Or. en

Amendement 46
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het nodig is ervoor te 
zorgen dat bij de ontginning van zeldzame 
aardmaterialen die worden gebruikt voor 
de productie van ICT's de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten worden 
geëerbiedigd;

11. benadrukt dat het nodig is ervoor te 
zorgen dat bij de ontginning van zeldzame 
aardmaterialen die worden gebruikt voor 
de productie van ICT's de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten worden 
geëerbiedigd, en dat er geen sprake is van 
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monopolistische praktijken of 
handelsbeperkingen omwille van politieke 
redenen;

Or. en

Amendement 47
Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. benadrukt dat het nodig is ervoor te 
zorgen dat bij de ontginning van zeldzame 
aardmaterialen die worden gebruikt voor 
de productie van ICT's de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten worden 
geëerbiedigd;

11. benadrukt dat het nodig is ervoor te 
zorgen dat bij de ontginning van zeldzame 
aardmaterialen die worden gebruikt voor 
de productie van ICT's de mensenrechten, 
arbeidsrechten en milieurechten worden 
geëerbiedigd; is van mening dat een 
multilaterale aanpak om de toegang tot 
zeldzame aardmaterialen in 
menswaardige omstandigheden te 
waarborgen nodig is om deze 
doelstellingen te bereiken;

Or. en

Amendement 48
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het gebruik van in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten in 
derde landen om de mensenrechten te 
schenden door informatie te censureren, 
grootschalig toezicht, controles, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun 
activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet;

12. betreurt het feit dat in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten
soms worden gebruikt in derde landen om 
de mensenrechten te schenden door 
informatie te censureren, grootschalig 
toezicht, controles, en het traceren en 
opsporen van burgers en hun activiteiten 
op (mobiele) telefoonnetwerken en het 
internet;

Or. en
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Amendement 49
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het gebruik van in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten in 
derde landen om de mensenrechten te 
schenden door informatie te censureren, 
grootschalig toezicht, controles, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun 
activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet;

12. betreurt het gebruik van in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten in 
derde landen om de mensenrechten te 
schenden door informatie te censureren, 
grootschalig toezicht, controles, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun 
activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet; dringt 
er bij de Commissie op aan alle nodige 
stappen te ondernemen om deze digitale 
wapenhandel een halt toe te roepen;

Or. en

Amendement 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. betreurt het gebruik van in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten in 
derde landen om de mensenrechten te 
schenden door informatie te censureren, 
grootschalig toezicht, controles, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun 
activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet;

12. betreurt het gebruik van in de EU 
ontwikkelde technologieën en diensten in 
derde landen om de mensenrechten te 
schenden door informatie te censureren, 
grootschalig toezicht, controles, en het 
traceren en opsporen van burgers en hun 
activiteiten op (mobiele) 
telefoonnetwerken en het internet; is echter 
van mening dat de technologieën op zich 
moreel neutraal zijn en dat door 
kwaadwillig gebruik ervan de 
verantwoordelijkheid bij de actoren komt 
te liggen, en niet bij het instrument;

Or. en
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Amendement 51
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met het verbod op de 
uitvoer van voor repressie gebruikte 
technologieën naar Syrië en Iran; is van 
mening dat dit verbod een precedent moet 
vormen voor structurele restrictieve 
maatregelen, zoals een voor de hele EU 
geldende "vangnetregeling" of 
"landenspecifieke lijsten" in de context van 
het regelgevingskader voor producten voor 
tweeërlei gebruik;

13. is ingenomen met het verbod op de 
uitvoer van voor repressie gebruikte 
technologieën naar Syrië en Iran; is van 
mening dat dit verbod een precedent moet 
vormen voor structurele restrictieve 
maatregelen, zoals vooraf geldende 
vergunningseisen, een voor de hele EU 
geldende "vangnetregeling" of 
"landenspecifieke lijsten" in de context van 
het regelgevingskader voor producten voor 
tweeërlei gebruik;

Or. en

Amendement 52
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met het verbod op de 
uitvoer van voor repressie gebruikte 
technologieën naar Syrië en Iran; is van 
mening dat dit verbod een precedent moet 
vormen voor structurele restrictieve 
maatregelen, zoals een voor de hele EU 
geldende "vangnetregeling" of 
"landenspecifieke lijsten" in de context van 
het regelgevingskader voor producten voor 
tweeërlei gebruik;

13. vraagt een verbod op de uitvoer van 
voor repressie gebruikte technologieën 
naar niet-democratische landen; is van 
mening dat dit verbod een precedent moet 
vormen voor structurele restrictieve 
maatregelen, zoals een voor de hele EU 
geldende "vangnetregeling" of 
"landenspecifieke lijsten" in de context van 
het regelgevingskader voor producten voor 
tweeërlei gebruik;

Or. en

Amendement 53
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. is ingenomen met het verbod op de 
uitvoer van voor repressie gebruikte 
technologieën naar Syrië en Iran; is van 
mening dat dit verbod een precedent moet 
vormen voor structurele restrictieve 
maatregelen, zoals een voor de hele EU 
geldende "vangnetregeling" of 
"landenspecifieke lijsten" in de context 
van het regelgevingskader voor producten 
voor tweeërlei gebruik;

13. is ingenomen met het verbod op de 
uitvoer van voor repressie gebruikte 
technologieën naar Syrië en Iran; is echter
van mening dat het verstandig zou zijn te 
verduidelijken dat dergelijke verboden 
geval per geval moeten worden 
uitgevaardigd, rekening houdend met de 
bijzondere kenmerken van 
conflictgebieden of controversiële 
regimes;

Or. en

Amendement 54
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
meer stringente controle van de 
toeleveringsketens en de regelingen 
inzake verantwoordelijkheid voor 
bedrijven ten aanzien van de handel in 
producten (van benodigdheden tot 
mobiele apparatuur) en diensten, die 
kunnen worden gebruikt om de 
mensenrechten en de digitale vrijheid te 
beperken;

Schrappen

Or. en

Amendement 55
Dominique Vlasto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
meer stringente controle van de 
toeleveringsketens en de regelingen inzake 

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
meer stringente controle van de 
toeleveringsketens en de regelingen inzake 
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verantwoordelijkheid voor bedrijven ten 
aanzien van de handel in producten (van 
benodigdheden tot mobiele apparatuur) en 
diensten, die kunnen worden gebruikt om 
de mensenrechten en de digitale vrijheid te 
beperken;

verantwoordelijkheid voor bedrijven ten 
aanzien van de handel in producten (van 
benodigdheden tot mobiele apparatuur) en 
diensten, die kunnen worden gebruikt om 
de mensenrechten en de digitale vrijheid te 
beperken, eveneens met het oog op meer 
doeltreffende consumentenbescherming;

Or. fr

Amendement 56
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
meer stringente controle van de 
toeleveringsketens en de regelingen inzake 
verantwoordelijkheid voor bedrijven ten 
aanzien van de handel in producten (van 
benodigdheden tot mobiele apparatuur) en 
diensten, die kunnen worden gebruikt om 
de mensenrechten en de digitale vrijheid te 
beperken;

14. benadrukt dat er behoefte is aan een 
meer stringente controle van de 
toeleveringsketens, bijvoorbeeld door de 
toepassing van het "ken uw 
eindgebruiker"-beginsel en de regelingen 
inzake verantwoordelijkheid voor 
bedrijven ten aanzien van de handel in 
producten (van benodigdheden tot mobiele 
apparatuur) en diensten, die kunnen 
worden gebruikt om de mensenrechten en 
de digitale vrijheid te beperken;

Or. en

Amendement 57
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat bepaalde producten 
en diensten die gebaseerd zijn op 
technologieën voor verstoring, toezicht, 
controle en interceptie als 
"wegwerpproducten" kunnen worden 
geclassificeerd van welke de export vooraf 
zou moeten worden goedgekeurd;

Schrappen
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Or. en

Amendement 58
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. is van mening dat bepaalde producten 
en diensten die gebaseerd zijn op 
technologieën voor verstoring, toezicht, 
controle en interceptie als 
"wegwerpproducten" kunnen worden 
geclassificeerd van welke de export vooraf 
zou moeten worden goedgekeurd;

15. is van mening dat bepaalde producten 
en diensten die gebaseerd zijn op 
technologieën voor verstoring, toezicht, 
controle en interceptie als 
"wegwerpproducten" kunnen worden 
geclassificeerd, en verzoekt bijgevolg om 
de opstelling van een regelmatig 
bijgewerkte lijst van landen die het recht 
op vrije meningsuiting schenden, en 
waarnaar de uitvoer van 
wegwerpproducten dient te worden 
verboden;

Or. en

Amendement 59
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het nodig is op het 
niveau van de Unie toezicht te houden op 
EU-sancties voor technologieën, om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten deze op dezelfde 
manier naleven en om een gelijk speelveld 
te behouden;

16. benadrukt dat het nodig is op het 
niveau van de Unie toezicht te houden op 
en te zorgen voor de toepassing van EU-
sancties voor technologieën, om ervoor te 
zorgen dat de lidstaten deze op dezelfde 
manier naleven en om een gelijk speelveld 
te behouden;

Or. en

Amendement 60
Marek Siwiec



AM\913651NL.doc 29/54 PE496.512v01-00

NL

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. benadrukt dat het nodig is op het 
niveau van de Unie toezicht te houden op 
EU-sancties voor technologieën, om ervoor 
te zorgen dat de lidstaten deze op dezelfde 
manier naleven en om een gelijk speelveld 
te behouden;

16. benadrukt dat het nodig is op het 
niveau van de Unie toezicht te houden op 
EU-sancties voor technologieën;

Or. en

Amendement 61
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. benadrukt dat de Commissie 
bedrijven die erover twijfelen of ze een 
uitvoervergunning moeten aanvragen 
realtime-informatie moet kunnen 
aanbieden over de wettigheid of de 
mogelijke schadelijke gevolgen van 
handelsovereenkomsten, alsook aan EU-
bedrijven of in de EU gevestigde bedrijven 
die contractuele betrekkingen aangaan 
met de regeringen van derde landen, 
ofwel om exploitatievergunningen te 
bekomen of te onderhandelen over 
standstillbepalingen, ofwel door publieke 
betrokkenheid bij zakelijke transacties of 
openbaar gebruik van hun netwerken en 
diensten te aanvaarden;

Or. en

Amendement 62
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
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Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat bedrijven 
effectbeoordelingen op het vlak van 
mensenrechten met betrekking tot ICT's 
dienen uit te voeren, beginnend in de 
O&O-fase, en ervoor moeten zorgen dat 
zij niet medeplichtig zijn aan mogelijke 
mensenrechtenschendingen in derde 
landen;

Schrappen

Or. en

Amendement 63
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat bedrijven 
effectbeoordelingen op het vlak van 
mensenrechten met betrekking tot ICT's 
dienen uit te voeren, beginnend in de 
O&O-fase, en ervoor moeten zorgen dat zij 
niet medeplichtig zijn aan mogelijke 
mensenrechtenschendingen in derde 
landen;

17. verzoekt om de creatie van een EU-
rechtskader dat bedrijven in de lidstaten 
zou verplichten effectbeoordelingen op het 
vlak van mensenrechten met betrekking tot 
ICT's dienen uit te voeren, beginnend in de 
O&O-fase, en ervoor te zorgen dat zij niet 
medeplichtig zijn aan mogelijke 
mensenrechtenschendingen in derde 
landen;

Or. en

Amendement 64
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. is van mening dat bedrijven 
effectbeoordelingen op het vlak van 
mensenrechten met betrekking tot ICT's 
dienen uit te voeren, beginnend in de 
O&O-fase, en ervoor moeten zorgen dat 
zij niet medeplichtig zijn aan mogelijke 

17. roept de Commissie op te zorgen voor 
juridische oplossingen die haar in staat 
stellen effectbeoordelingen op het vlak 
van mensenrechten te eisen van bedrijven 
die overheidsopdrachten uitvoeren;
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mensenrechtenschendingen in derde 
landen;

Or. en

Amendement 65
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. betreurt in deze context de actieve 
betrokkenheid van Europese bedrijven en 
internationale bedrijven die werkzaam 
zijn in de EU bij de toepassing van het 
beleid van repressieve regeringen dat 
gericht is tegen mensenrechtenactivisten 
en politieke dissidenten met betrekking tot 
digitale rechten, toegang tot internet en 
ICT's; roept de Commissie op bedrijven 
die betrokken zijn bij dergelijke 
activiteiten uit te sluiten van deelname 
aan EU-overheidsopdrachten en -
aanbestedingen;

Or. en

Amendement 66
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. benadrukt het belang van de 
bescherming van de rechten van de 
consument in het kader van 
internationale overeenkomsten inzake 
ICT's;

Or. en
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Amendement 67
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

19 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
ten laatste in de loop van 2013 voorstellen 
in te dienen in het kader waarvan meer 
transparantie en verantwoordingsplicht 
wordt vereist van in de EU gevestigde 
bedrijven, alsook de openbaarmaking van 
het beleid inzake effectbeoordelingen op 
het vlak van mensenrechten, om het 
toezicht te verbeteren op de uitvoer van 
ICT's, producten en diensten met als doel 
websites te blokkeren, grootschalig 
toezicht te houden, individuen op te 
sporen en te controleren, in te breken in 
privéconversaties (via email) en 
zoekresultaten te filteren;  

Or. en

Amendement 68
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. erkent dat internet zowel een openbare 
ruimte is geworden als een marktplaats, 
waarvoor een vrije informatiestroom en de 
toegang tot ICT's onmisbaar zijn;

20. erkent dat internet zowel een openbare 
ruimte is geworden als een marktplaats, 
waarvoor een vrije informatiestroom en de 
toegang tot ICT's onmisbaar zijn; is 
bijgevolg van mening dat digitale 
vrijheden en vrije handel gelijktijdig 
dienen te worden bevorderd en beschermd 
om de vrije uitwisseling van ideeën aan te 
moedigen en te ondersteunen, evenals een 
toename van de zakenkansen voor EU-
burgers in een steeds digitalere mondiale 
economie;

Or. en
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Amendement 69
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

20 bis. is er ten stelligste van overtuigd dat 
schendingen van de intellectuele-
eigendomsrechten de internationale 
handel (kunnen) bedreigen, en zo de 
inspanningen van de EU om het 
concurrentievermogen van de Europese 
Unie als geheel en van de afzonderlijke 
lidstaten in het bijzonder te verhogen 
teniet doen, en dat als gevolg hiervan 
frauduleuze strategieën schade 
berokkenen aan legitieme innovatie, wat 
een negatieve impact heeft op de 
inspanningen op het gebied van groei en 
werkgelegenheid die zo worden verlangd 
van de EU-lidstaten, wat eveneens leidt tot 
jaarlijkse miljardenverliezen voor de 
privé-sector;

Or. en

Amendement 70
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt om de opname van 
voorwaardelijkheidsclausules in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, 
die transparante 
beschermingsmaatregelen vaststellen om 
de onbeperkte toegang tot het internet te 
bewaren en de vrije informatiestroom te 
waarborgen;

Schrappen

Or. en
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Amendement 71
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. verzoekt om de opname van
voorwaardelijkheidsclausules in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU, die 
transparante beschermingsmaatregelen 
vaststellen om de onbeperkte toegang tot 
het internet te bewaren en de vrije 
informatiestroom te waarborgen;

21. verzoekt om de opname van
bepalingen in de 
vrijhandelsovereenkomsten van de EU die
toegang tot het internet waarborgen, 
transparante waarborgen bevorderen en 
de vrije informatiestroom verzekeren, 
zonder hierbij het EU-recht te schenden;

Or. en

Amendement 72
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat mandaten voor 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen alsmede het verloop 
van de besprekingen zelf op doelmatige 
wijze het behalen van belangrijke 
doelstellingen van de Europese Unie 
bevorderen, met name de bevordering van 
haar waarden van democratie en de 
rechtsstaat, de voltooiing van een ware 
digitale interne markt, en de eerbiediging 
van haar 
ontwikkelingssamenwerkingsbeleid;

Or. en

Amendement 73
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. verzoekt de Commissie en de Raad 
ervoor te zorgen dat mandaten voor 
multilaterale en bilaterale 
handelsbesprekingen alsmede het verloop 
van de besprekingen zelf op doelmatige 
wijze het behalen van belangrijke 
doelstellingen van de Europese Unie 
bevorderen, met name de voltooiing van 
een ware digitale interne markt;

Or. en

Amendement 74
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. verzoekt de EU om Europese 
bedrijven politiek te ondersteunen die zich 
geconfronteerd zien met een verzoek om 
door gebruikers gegenereerde inhoud te 
verwijderen of persoonlijke informatie te 
verstrekken op een manier die in strijd is 
met fundamentele rechten en die de 
vrijheid van ondernemerschap inperkt;

Or. en

Amendement 75
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. merkt op dat de elektronische 
handel zich buiten de traditionele 
regelgevende kaders voor de handel heeft 
ontwikkeld; benadrukt het belang van een 
uitbreiding van de internationale 
samenwerking in de WTO en de WIPO, 
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teneinde de ontwikkeling van de mondiale 
digitale markt te beschermen en te 
waarborgen; dringt aan op een herziening 
en actualisering van de huidige 
Informatietechnologieovereenkomst 
(ITO) in de WTO en op het verkennen 
van de mogelijkheden ten aanzien van een
internationale digitale economische 
overeenkomst (IDEA);

Or. en

Amendement 76
Bernd Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. roept de Commissie op in 
toekomstige handelsovereenkomsten de 
rechtshandhaving en auteursrechtelijke 
claims niet over te dragen aan de 
economische operatoren, en er eveneens 
voor te zorgen dat maatregelen die in 
tegenspraak zijn met de wetgeving inzake 
internetvrijheid enkel mogen worden 
uitgevoerd volgens de rechtsstaat, met 
rechterlijke autoriteit;

Or. de

Amendement 77
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 23

Ontwerpresolutie Amendement

23. is van mening dat beperkingen van de 
toegang voor EU-bedrijven en online 
consumenten tot (digitale) markten door 
middel van grootschalige censuur in derde 
landen dienen te worden beschouwd als 
protectionistische maatregelen en 
handelsbarrières;

23. is van mening dat beperkingen van de 
toegang voor EU-bedrijven en online 
consumenten tot (digitale) markten door 
middel van grootschalige censuur in derde 
landen dienen te worden beschouwd als 
protectionistische maatregelen en 
handelsbarrières; verzoekt de Commissie 
een strategie te presenteren om 
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maatregelen van derde landen aan te 
vechten die de toegang tot hun online 
markten voor bedrijven uit de EU 
beperken;

Or. en

Amendement 78
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de EU op ernaar te streven te 
waarborgen dat de regulering van het 
internet en ICT's zoveel mogelijk wordt 
beperkt;

Schrappen

Or. en

Amendement 79
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de EU op ernaar te streven te 
waarborgen dat de regulering van het 
internet en ICT's zoveel mogelijk wordt
beperkt;

24. roept de EU op ernaar te streven te 
waarborgen dat de regulering van het 
internet en ICT's beperkt blijft tot een 
gerechtvaardigd en passend niveau;

Or. en

Amendement 80
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 24

Ontwerpresolutie Amendement

24. roept de EU op ernaar te streven te 
waarborgen dat de regulering van het 
internet en ICT's zoveel mogelijk wordt 

24. roept de EU op ernaar te streven te 
waarborgen dat het internet en ICT's enkel 
worden gereguleerd wanneer de EU van 
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beperkt; mening is dat dit noodzakelijk is;

Or. en

Amendement 81
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat transparante en op 
samenwerking berustende besluitvorming 
van wezenlijk belang is om te zorgen voor 
de eerbiediging van het open en 
participatieve karakter van het internet; is 
van oordeel dat de EU een leidende rol 
dient te spelen bij de ontwikkeling van 
basisregels betreffende digitale vrijheid, 
met inbegrip van 
geschillenbeslechtingsmechanismen, 
eveneens rekening houdend met 
tegenstrijdige rechtsstelsels;

26. is van mening dat transparante en op 
samenwerking berustende besluitvorming 
van wezenlijk belang is om te zorgen voor 
de eerbiediging van het open en 
participatieve karakter van het internet; is 
van mening dat elk debat over de 
regulering van het internet zo open 
mogelijk moet zijn en alle 
belanghebbenden moet omvatten, met 
name degenen die gespecialiseerd zijn in 
de bescherming van de grondrechten 
alsook doordeweekse internetgebruikers;
is van oordeel dat de EU een leidende rol 
dient te spelen bij de ontwikkeling van 
basisregels betreffende digitale vrijheid, 
met inbegrip van 
geschillenbeslechtingsmechanismen, 
eveneens rekening houdend met 
tegenstrijdige rechtsstelsels;

Or. en

Amendement 82
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 26

Ontwerpresolutie Amendement

26. is van mening dat transparante en op 
samenwerking berustende besluitvorming 
van wezenlijk belang is om te zorgen voor 
de eerbiediging van het open en 
participatieve karakter van het internet; is 
van oordeel dat de EU een leidende rol 

26. is van mening dat transparante en op 
samenwerking berustende besluitvorming 
van wezenlijk belang is om te zorgen voor 
de eerbiediging van het open en 
participatieve karakter van het internet; is 
van oordeel dat de EU een leidende rol 
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dient te spelen bij de ontwikkeling van 
basisregels betreffende digitale vrijheid, 
met inbegrip van 
geschillenbeslechtingsmechanismen,
eveneens rekening houdend met 
tegenstrijdige rechtsstelsels;

dient te spelen bij de ontwikkeling van 
basisregels betreffende digitale vrijheid en 
gedragsnormen in cyberspace, met 
inbegrip van 
geschillenbeslechtingsmechanismen, 
eveneens rekening houdend met 
tegenstrijdige rechtsstelsels;

Or. en

Amendement 83
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27

Ontwerpresolutie Amendement

27. is van mening dat het internet 
momenteel relatief niet-gereglementeerd is 
en wordt beheerd door middel van een 
benadering met meerdere 
belanghebbenden; benadrukt dat de EU 
ervoor dient te zorgen dat het model met 
meerdere belanghebbenden inclusief is en 
dat kleine ondernemingen alsook actoren 
van het maatschappelijk middenveld en 
gebruikers niet overstemd worden door een 
klein aantal grote bedrijven en 
overheidsactoren;

27. is van mening dat de structuur van het 
internet momenteel relatief niet-
gereglementeerd is en wordt beheerd door 
middel van een benadering met meerdere 
belanghebbenden; benadrukt dat de EU 
ervoor dient te zorgen dat het model met 
meerdere belanghebbenden inclusief is en 
dat kleine ondernemingen alsook actoren 
van het maatschappelijk middenveld en 
gebruikers niet overstemd worden door een 
klein aantal grote bedrijven en 
overheidsactoren;

Or. en

Amendement 84
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 27 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

27 bis. is van oordeel dat de 
samenwerking tussen regeringen en 
particuliere actoren op het vlak van ICT-
kwesties niet gebaseerd dient te zijn op het 
opleggen van rechtstreekse en indirecte 
verplichtingen aan internetaanbieders om 
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een rechtshandhavingsrol op zich te 
nemen door als politie op te treden op 
internet en internet te reguleren;

Or. en

Amendement 85
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is bezorgd over de voorstellen van 
coalities van regeringen en bedrijven om 
regelgevend toezicht en een verhoogde 
mate van overheids- en privétoezicht in te 
voeren voor het internet en 
telecommunicatie;

29. erkent dat het internet vrij en open 
moet gehouden worden voor bedrijven en 
consumenten, maar wijst er tegelijkertijd 
op dat passende regelgeving ook nodig 
kan zijn om dezelfde bedrijven en 
consumenten te beschermen tegen fraude 
en kwaadwillige online activiteiten;

Or. en

Amendement 86
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29

Ontwerpresolutie Amendement

29. is bezorgd over de voorstellen van 
coalities van regeringen en bedrijven om 
regelgevend toezicht en een verhoogde 
mate van overheids- en privétoezicht in te 
voeren voor het internet en 
telecommunicatie;

29. neemt kennis van de voorstellen van 
coalities van regeringen en bedrijven om 
regelgevend toezicht en een verhoogde 
mate van overheids- en privétoezicht in te 
voeren voor het internet en 
telecommunicatie;

Or. en

Amendement 87
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29
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Ontwerpresolutie Amendement

29. is bezorgd over de voorstellen van 
coalities van regeringen en bedrijven om 
regelgevend toezicht en een verhoogde 
mate van overheids- en privétoezicht in te 
voeren voor het internet en 
telecommunicatie;

29. is bezorgd over de voorstellen van 
coalities van regeringen en bedrijven om 
beperkende voorschriften en een 
verhoogde mate van overheids- en 
privétoezicht in te voeren voor het internet 
en telecommunicatie;

Or. en

Amendement 88
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 29 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

29 bis. roept de EU op de extraterritoriale 
impact op EU-burgers, -consumenten en 
-bedrijven van wetten van derde landen 
aan te pakken en te weerstaan, met name 
de wetten van de Verenigde Staten inzake 
intellectuele-eigendomsrechten, en 
verzoekt de Commissie in deze context 
snel haar strategie voor Cloud Computing 
voor te stellen, als benadrukt in de digitale 
agenda voor Europa;

Or. en

Amendement 89
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 bis. betreurt de druk die in de EU 
wordt uitgeoefend voor meer 
bevoegdheden om websites te blokkeren, 
wat steeds een laatste redmiddel moet zijn;

Or. en



PE496.512v01-00 42/54 AM\913651NL.doc

NL

Amendement 90
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. is een grote voorstander van het 
beginsel van netneutraliteit, wat inhoudt 
dat aanbieders van internetdiensten de 
mogelijkheid voor personen om een dienst 
te gebruiken teneinde inhoud, 
toepassingen of diensten van hun keuze, 
ongeacht bron of doel, te gebruiken, te 
verzenden, te plaatsen, te ontvangen of 
aan te bieden, niet mogen blokkeren, 
belemmeren of reduceren, en die 
personen niet mogen discrimineren;

Or. en

Amendement 91
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 30 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

30 ter. is groot voorstander van het 
beginsel van netneutraliteit, wat inhoudt 
dat aanbieders van internetdiensten de 
mogelijkheid voor personen om een dienst 
te gebruiken teneinde inhoud, 
toepassingen of diensten van hun keuze, 
ongeacht bron of doel, te gebruiken, te 
verzenden, te plaatsen, te ontvangen of 
aan te bieden, niet mogen blokkeren, 
belemmeren of reduceren, evenmin door 
de kostprijs, en die personen niet mogen 
discrimineren;

Or. en

Amendement 92
Marek Siwiec
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te beschermen 
en het open internet te bewaren; dit kan als 
basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, en rekening te houden met deze 
aspecten in het kader van de lopende 
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, om te zorgen voor een 
evenwicht tussen de nodige hervorming en 
bescherming van de auteursrechten en de 
noodzaak de fundamentele rechten online 
te beschermen en het open internet te 
bewaren; dit kan als basis dienen voor 
bepalingen en toezeggingen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 93
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te beschermen 
en het open internet te bewaren; dit kan als 
basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor te stellen voor 
grensoverschrijdende online handel, een 
herziening van Richtlijn 2001/29/EG 
inzake de informatiemaatschappij om te 
zorgen voor voorspelbaarheid en 
flexibiliteit in de regeling met betrekking 
tot de auteursrechten, alsook een
herziening van de richtlijn betreffende de 
handhaving van intellectuele-
eigendomsrechten, om te zorgen voor een 
evenwicht tussen de nodige hervorming en 
bescherming van de auteursrechten en de 
noodzaak de fundamentele rechten online 
te beschermen en het open internet te 
bewaren; dit kan als basis dienen voor 
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bepalingen en toezeggingen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 94
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te beschermen 
en het open internet te bewaren; dit kan als 
basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige relevante hervorming en 
bescherming van de auteursrechten en de 
noodzaak de fundamentele rechten online 
te beschermen en het open internet te 
bewaren; dit kan als basis dienen voor 
bepalingen en toezeggingen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 95
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te 

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen; is van mening dat de EU moet 
blijven opteren voor een evenwichtige 
aanpak van de bescherming van de 
auteursrechten en de bescherming van 
andere grondrechten; is van oordeel dat 
een concretere definitie van openheid 
nodig is, met name voor het geval dat 
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beschermen en het open internet te 
bewaren; dit kan als basis dienen voor 
bepalingen en toezeggingen inzake 
intellectuele-eigendomsrechten in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

inspanningen om het voornoemde te 
versterken in tegenspraak zijn met het 
EU-acquis; beveelt de EU aan niet bang 
te zijn de bescherming van intellectuele-
eigendomsrechten meer te steunen bij de 
vaststelling van toezeggingen in 
toekomstige vrijhandelsovereenkomsten;

Or. en

Amendement 96
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31

Ontwerpresolutie Amendement

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te beschermen 
en het open internet te bewaren; dit kan als 
basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten;

31. roept de Commissie op een 
regelgevingskader voor e-handel voor te 
stellen, alsook een bijwerking van de 
Richtlijn betreffende de handhaving van 
intellectuele-eigendomsrechten, om te 
zorgen voor een evenwicht tussen de 
nodige hervorming en bescherming van de 
auteursrechten en de noodzaak de 
fundamentele rechten online te beschermen 
en het open internet te bewaren; dit kan als 
basis dienen voor bepalingen en 
toezeggingen inzake intellectuele-
eigendomsrechten in toekomstige 
vrijhandelsovereenkomsten; roept de 
Commissie op een beoordeling van de 
rchtlijn inzake de informatiemaatschappij 
te publiceren;

Or. en

Amendement 97
Dominique Vlasto

Ontwerpresolutie
Paragraaf 31 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

31 bis. erkent dat internet een rol speelt 
bij de ontwikkeling van de internationale 
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handel, maar eveneens kan worden 
gebruikt voor illegale handel, en dat er 
bijgevolg regels dienen te worden 
ingevoerd om de consumenten te 
beschermen;

Or. fr

Amendement 98
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 32

Ontwerpresolutie Amendement

32. erkent dat de mensenrechten eveneens 
online dienen te worden beschermd, en is 
van mening dat ICT's aan bod dienen te 
komen in alle EU-programma's om deze 
inspanning verder te laten dragen;

32. erkent dat de mensenrechten eveneens 
online dienen te worden beschermd, en is 
van mening dat ICT's aan bod dienen te 
komen in alle EU-programma's, en met 
name in het Europees 
nabuurschapsbeleid en de strategische 
partnerschappen, om deze inspanning 
verder te laten dragen;

Or. en

Amendement 99
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. roept de Commissie en de Raad op
digitale vrijheden op een ondubbelzinnige 
manier te erkennen als fundamentele 
rechten en als onmisbare voorwaarden om 
universele mensenrechten als vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
toegang tot informatie te kunnen genieten 
en om te zorgen voor transparantie en 
verantwoording in het openbare leven;

33. verzoekt om de erkenning door de EU 
van digitale vrijheden als fundamentele 
rechten en als onmisbare voorwaarden om 
universele mensenrechten als vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
toegang tot informatie te kunnen genieten 
en om te zorgen voor transparantie en 
verantwoording in het openbare leven;

Or. en
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Amendement 100
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. roept de Commissie en de Raad op 
digitale vrijheden op een ondubbelzinnige 
manier te erkennen als fundamentele 
rechten en als onmisbare voorwaarden om 
universele mensenrechten als vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
toegang tot informatie te kunnen genieten 
en om te zorgen voor transparantie en 
verantwoording in het openbare leven;

33. roept de Commissie en de Raad op 
digitale vrijheden op een ondubbelzinnige 
manier te erkennen als fundamentele 
rechten en als onmisbare voorwaarden om 
universele mensenrechten als privacy, 
vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
vereniging en toegang tot informatie te 
kunnen genieten en om te zorgen voor 
transparantie en verantwoording in het 
openbare leven;

Or. en

Amendement 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33

Ontwerpresolutie Amendement

33. roept de Commissie en de Raad op 
digitale vrijheden op een ondubbelzinnige 
manier te erkennen als fundamentele 
rechten en als onmisbare voorwaarden om 
universele mensenrechten als vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van vereniging en 
toegang tot informatie te kunnen genieten 
en om te zorgen voor transparantie en 
verantwoording in het openbare leven;

33. roept de Commissie en de Raad op 
digitale vrijheden te erkennen als 
fundamentele rechten en als onmisbare 
voorwaarden om universele mensenrechten 
als vrijheid van meningsuiting, vrijheid van 
vereniging en toegang tot informatie te 
kunnen genieten en om te zorgen voor 
transparantie en verantwoording in het 
openbare leven;

Or. en

Amendement 102
Paweł Robert Kowal

Ontwerpresolutie
Paragraaf 33 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

33 bis. is van mening dat het noodzakelijk 
is te zorgen voor het filteren en bestrijden 
van spam, die een negatieve invloed heeft 
op de veiligheid van het internet;

Or. pl

Amendement 103
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. roept de Commissie en de Raad op 
mensenrechtenverdedigers, activisten uit 
het maatschappelijk middenveld en 
onafhankelijke journalisten te steunen, op 
te leiden en hen in staat te stellen een
actievere rol te spelen, alsook hun 
veiligheid en vrijheid op het internet te 
waarborgen, en op te komen voor de 
fundamentele rechten van vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering en 
vrijheid van vereniging op het internet;

34. roept de Commissie en de Raad op 
mensenrechtenverdedigers, activisten uit 
het maatschappelijk middenveld en 
journalisten die gebruikmaken van ICT bij 
hun activiteiten te steunen, op te leiden en 
hen in staat te stellen een actievere rol te 
spelen, en op te komen voor de daaraan 
gerelateerde  fundamentele rechten van 
vrije meningsuiting, vrijheid van 
vergadering en vrijheid van vereniging op 
het internet;

Or. en

Amendement 104
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34

Ontwerpresolutie Amendement

34. roept de Commissie en de Raad op 
mensenrechtenverdedigers, activisten uit
het maatschappelijk middenveld en 
onafhankelijke journalisten te steunen, op 
te leiden en hen in staat te stellen een 
actievere rol te spelen, alsook hun 
veiligheid en vrijheid op het internet te 

34. roept de Commissie en de Raad op 
mensenrechtenverdedigers, activisten uit 
het maatschappelijk middenveld en 
onafhankelijke journalisten te steunen, op 
te leiden en hen in staat te stellen een 
actievere rol te spelen, alsook hun 
veiligheid en vrijheid op het internet te 



AM\913651NL.doc 49/54 PE496.512v01-00

NL

waarborgen, en op te komen voor de 
fundamentele rechten van vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering en 
vrijheid van vereniging op het internet;

waarborgen, en op te komen voor de 
fundamentele rechten van privacy, vrije 
meningsuiting, vrijheid van vergadering en 
vrijheid van vereniging op het internet;

Or. en

Amendement 105
María Muñiz De Urquiza, Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 34 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

34 bis. verzoekt de lidstaten niet de 
uitzondering van de openbare orde te 
gebruiken als middel om de fundamentele 
rechten van maatschappelijke 
organisaties op het vlak van vrijheid van 
vergadering en betoging in te perken en 
herinnert eraan dat een dergelijke 
uitzondering moet worden gemotiveerd en 
proportioneel moet zijn.

Or. en

Amendement 106
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35

Ontwerpresolutie Amendement

35. roept de Commissie en de Raad op 
hun interne ICT-kennisbank op te 
waarderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 107
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 35
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Ontwerpresolutie Amendement

35. roept de Commissie en de Raad op hun 
interne ICT-kennisbank op te waarderen;

35. roept de Commissie en de Raad op hun 
interne ICT-kennisbank op te waarderen en 
alle personeelsleden te scholen in 
e-vaardigheden en veilig gebruik van 
internet en ICT;

Or. en

Amendement 108
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 36

Ontwerpresolutie Amendement

36. vraagt politieke en diplomatieke steun 
voor digitale vrijheden in landen die EU-
steun ontvangen, naast 
steunverleningsprogramma's;

36. vraagt politieke steun voor digitale 
vrijheden in landen die EU-steun 
ontvangen, naast 
steunverleningsprogramma's in niet-
democratische landen en landen die EU-
hulp ontvangen;

Or. en

Amendement 109
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat regeringen die
digitale vrijheden beperken moeten 
worden uitgesloten van EU-steun, terwijl 
de regeringen die EU-steun ontvangen met 
het oog op meer transparantie en 
verantwoording moeten worden verplicht 
om ICT's te gebruiken;

37. is van mening dat de beperking van
digitale vrijheden de volle aandacht moet 
krijgen in de betrekkingen van de EU met 
derde landen, terwijl landen die EU-
bijstand en steun ontvangen met het oog 
op meer transparantie en verantwoording 
moeten worden verplicht om ICT's te 
gebruiken;

Or. en
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Amendement 110
Tunne Kelam

Ontwerpresolutie
Paragraaf 37

Ontwerpresolutie Amendement

37. is van mening dat regeringen die 
digitale vrijheden beperken moeten worden 
uitgesloten van EU-steun, terwijl de 
regeringen die EU-steun ontvangen met het 
oog op meer transparantie en 
verantwoording moeten worden verplicht 
om ICT's te gebruiken;

37. is van mening dat regeringen die 
digitale vrijheden beperken moeten worden 
uitgesloten van EU-steun, met 
uitzondering van landen in acute conflict-
en rampensituaties en situaties 
onmiddellijk na een conflict of ramp, 
terwijl de regeringen die EU-steun 
ontvangen met het oog op meer 
transparantie en verantwoording moeten 
worden verplicht om ICT's te gebruiken;

Or. en

Amendement 111
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd;

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
de noodzaak tot eerbiediging van 
onbeperkte toegang tot het internet, digitale 
vrijheden en mensenrechten op het internet 
te bevorderen;

Or. en

Amendement 112
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd;

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet en digitale vrijheden dienen 
te worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 113
Indrek Tarand
namens de Verts/ALE-Fractie

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38

Ontwerpresolutie Amendement

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd;

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen en 
onderhandelingen over 
kaderovereenkomsten met derde landen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden gewaarborgd en geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 114
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Ontwerpresolutie
Paragraaf 38
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Ontwerpresolutie Amendement

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat onbeperkte toegang 
tot het internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd;

38. dringt er bij de Raad en de Commissie 
op aan voorwaardelijkheidsclausules op te 
nemen in toetredingsonderhandelingen, 
mensenrechtendialogen, 
handelsbesprekingen en alle vormen van 
contact met betrekking tot mensenrechten, 
waarin bepaald is dat toegang tot het 
internet, digitale vrijheden en 
mensenrechten op het internet dienen te 
worden geëerbiedigd; acht het echter 
noodzakelijk om te bespreken en precies 
bepalen wat 'onbeperkte toegang' 
betekent vanuit wetgevend en juridisch 
perspectief; 

Or. en

Amendement 115
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 bis. is van mening dat coördinatie en 
gezamenlijke diplomatieke initiatieven 
met andere OESO-landen bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van een 
strategie voor digitale vrijheid van 
essentieel belang is voor efficiënte en 
vaardige actie;

Or. en

Amendement 116
Marietje Schaake

Ontwerpresolutie
Paragraaf 40 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

40 ter. verzoekt de Commissie en de Raad 
zo spoedig mogelijk een strategie voor 
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digitale vrijheid in het kader van het 
buitenlands beleid van de EU goed te 
keuren;

Or. en

Amendement 117
Marek Siwiec

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de EDEO.

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie, de hoge vertegenwoordiger 
van de Unie voor buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de 
Commissie en de EDEO.

Or. en

Amendement 118
Paweł Zalewski

Ontwerpresolutie
Paragraaf 41

Ontwerpresolutie Amendement

41. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie 
te doen toekomen aan de Raad, de 
Commissie en de EDEO.

41. verzoekt zijn Voorzitter deze 
aanbeveling te doen toekomen aan de hoge 
vertegenwoordiger van de Unie voor 
buitenlandse zaken en 
veiligheidsbeleid/vicevoorzitter van de 
Commissie, de Raad, de Commissie en de 
EDEO.

Or. en


