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Amendement 1
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat steeds meer 
sociale netwerken van allerlei aard zich 
op internet verspreiden en dat vooral 
jongeren daarbij  prijsgeven;

Or. de

Amendement 2
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van intensievere onlineactiviteiten, 
o.a. in de vorm van e-commerce;

B. overwegende dat, hoewel de 
fundamentele beginselen van Richtlijn 
95/46/EG onverminderd van kracht 
blijven, de globalisering en de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van intensievere onlineactiviteiten, 
o.a. in de vorm van e-commerce, e-health, 
e-government, het toenemend gebruik van 
sociale netwerken, de ontwikkeling van 
online behavioural advertising en cloud 
computing;

Or. en

Amendement 3
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Overweging B 
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Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van intensievere onlineactiviteiten, 
o.a. in de vorm van e-commerce;

B. overwegende dat de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van het toegenomen gebruik van 
complexe IT-instrumenten voor 
gegevensverwerking, alsmede door 
intensievere onlineactiviteiten, o.a. in de 
vorm van e-commerce;

Or. en

Amendement 4
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging B 

Ontwerpadvies Amendement

B. overwegende dat de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van intensievere onlineactiviteiten, 
o.a. in de vorm van e-commerce;

B. overwegende dat de snelle 
technologische ontwikkelingen hebben 
geleid tot nieuwe uitdagingen in de sfeer 
van de persoonsgegevensbescherming als 
gevolg van intensievere onlineactiviteiten, 
o.a. in de vorm van e-commerce, websites 
voor sociale netwerkactiviteiten en cloud 
computing;

Or. en

Amendement 5
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat de toenemende 
uitwisseling van individuele 
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persoonsgegevens in combinatie met 
nieuwe technologische ontwikkelingen 
hebben geleid tot een stijging van de het 
verzamelen, opslaan en gebruik van 
persoonsgegevens, waardoor het thans 
noodzakelijk is om de van toepassing 
zijnde wetgeving vast te stellen en de 
verantwoordelijkheden af te bakenen van 
alle partijen die betroken zijn bij de 
tenuitvoerlegging van de communautaire 
wetgeving op het gebied van de 
gegevensbescherming (om bijvoorbeeld 
antwoord te kunnen geven op de vraag bij 
wie de verantwoordelijkheid berust voor 
een bedrijf dat persoonsgegevens van EU-
burgers gebruikt, waarvan het 
hoofdkantoor buiten het grondgebied van 
de EU is gevestigd en dat de 
werkzaamheden uitbesteedt aan bedrijven 
die ook buiten het grondgebied van de EU 
zijn gevestigd);

Or. en

Amendement 6
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat het steeds vaker 
voorkomt dat in bedrijven en in de handel 
klantenkaarten  ingezet worden (bijv. 
clubkaarten, bonus- resp. 
voordeelkaarten), die gebruikt (kunnen) 
worden om profielen van mensen aan te 
maken;

Or. de
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Amendement 7
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging B bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B bis. overwegende dat burgers online 
niet met dezelfde zekerheid kunnen 
winkelen als offline vanwege de angst 
voor identiteitsdiefstal en een gebrek aan 
transparantie over de wijze waarop hun 
persoonlijke informatie wordt verwerkt en 
gebruikt;

Or. en

Amendement 8
Louis Grech

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat de herziening van 
Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG 
een overkoepelende hervorming moet 
omvatten van het EU-kader voor 
wetgeving op het gebied van de 
gegevensbescherming, met striktere 
voorschriften voor het verzamelen van 
gegevens, met name door de betrokken 
personen te informeren door wie en voor 
hoe lang hun gegevens verzameld en 
gebruikt worden, zowel binnen een 
online- als binnen een offline-omgeving;

Or. en
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Amendement 9
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Overweging B ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

B ter. overwegende dat gegevens die over 
deze klantenkaarten ingezameld worden, 
gebruikt worden om profielen van klanten 
aan te maken en overwegende dat er een 
markt ontstaan is waarop in dergelijke 
gegevensverzamelingen gehandeld wordt ;

Or. de

Amendement 10
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven;

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door een volledige
harmonisatie van de wetgeving van de 
lidstaten en door meer rechtszekerheid te 
creëren, waarbij al te strikte beperkingen 
en bijkomende organisatorische kosten 
moeten worden vermeden en de 
administratieve lasten moeten worden 
verminderd, met name voor mkb-
bedrijven;

Or. en
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Amendement 11
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven;

1. dringt erop aan dat er een duidelijkere 
toelichting wordt geven op en meer plaats 
wordt ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door een volledige
harmonisatie van de wetgeving van de 
lidstaten op basis van de hoogst mogelijke 
normen voor gegevensbescherming 
teneinde de rechtszekerheid te vergroten, 
de administratieve lasten en kosten te 
verminderen, het risico op "forum 
shopping" tussen lidstaten met een 
strengere of minder strenge nationale 
wetgeving te voorkomen en een level 
playing field voor alle marktdeelnemers 
en informatieverwerkingsinstanties te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 12
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 

1. dringt erop aan dat er, zowel online als 
offline, meer plaats wordt ingeruimd voor 
de gegevensbeschermingscomponent van 
de interne markt door de harmonisatie 
van de wetgeving van de lidstaten, met 
name met betrekking tot de definities, de 
redenen voor en de rechtmatigheid van 
gegevensverwerking, de rechten van 
betrokkenen, de internationale doorgifte 
en de nationale autoriteiten voor 
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voor mkb-bedrijven; gegevensbescherming, en roept op tot het 
vergroten van de rechtszekerheid en het 
verminderen van buitensporige 
administratieve lasten, met name voor 
mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 13
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven;

1. dringt er bij de Commissie op aan om 
geharmoniseerde wetgeving voor de 
gegevensbescherming op de interne markt 
voor te stellen, analoog aan de regels voor 
het telecommunicatiekader, teneinde meer 
rechtszekerheid te creëren en consequente 
privacybeschermingsniveaus in de gehele 
EU te waarborgen; is van mening dat dit 
een impuls aan de digitale interne markt 
zal geven en dat de kans op te strikte 
beperkingen, administratieve lasten en 
ongepaste kosten voor bedrijven wordt 
gereduceerd, met name voor innovatieve 
mkb-bedrijven;

Or. en

Amendement 14
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
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interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven;

interne markt en dat er meer 
rechtszekerheid wordt gecreëerd door te 
eisen dat bedrijven die met klantgegevens 
omgaan privacybeschermende 
technologieën inbouwen in hun interne 
IT-systemen, waardoor de bescherming 
tegen misbruik verbeterd wordt, terwijl de 
voordelen voor het bedrijf behouden 
blijven;

Or. da

Amendement 15
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 

Ontwerpadvies Amendement

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven; 

1. dringt erop aan dat er meer plaats wordt 
ingeruimd voor de 
gegevensbeschermingscomponent van de 
interne markt door harmonisatie van de 
wetgeving van de lidstaten op een hoog 
niveau van bescherming en door meer 
rechtszekerheid te creëren, waarbij al te 
strikte beperkingen en bijkomende 
organisatorische kosten moeten worden 
vermeden en de administratieve lasten 
moeten worden verminderd, met name 
voor mkb-bedrijven;

Or. de

Amendement 16
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. eist een spoedige herziening van het 
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bestaande juridische kader van de EU 
inzake gegevensbescherming,  vooral met 
het oog op de toenemende bedreiging van 
het persoonlijkheidsrecht als gevolg van 
nieuwe vormen van gegevensverwerking, 
zoals bijvoorbeeld het aanmaken van 
profielen of  het ongewenst doorsturen 
van gegevens

Or. de

Amendement 17
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. stelt vast dat gegevensbescherming 
op de interne markt een steeds grotere rol 
moet spelen;

Or. de

Amendement 18
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. roept met name op om, op alle 
gebieden die relevant zijn voor 
gegevensbescherming, de betreffende 
regels af te stemmen op de 
basisbeginselen van de Richtlijn inzake e-
privacy, teneinde een gefragmenteerde 
aanpak te voorkomen;

Or. en
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Amendement 19
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van mening dat de Europese 
regels voor gegevensbescherming nog 
steeds op een ongelijkwaardige en 
gefragmenteerde wijze in de EU ten 
uitvoer worden gelegd, hetgeen een 
negatief effect heeft op de fundamentele 
rechten en vrijheden van personen met 
betrekking tot de gegevensbescherming en 
privacy, de rechtszekerheid en de 
duidelijkheid bij contractuele 
betrekkingen, de ontwikkeling van e-
commerce en business, het 
consumentenvertrouwen in het systeem, 
de grensoverschrijdende transacties en de 
verwezenlijking van een de facto level 
playing field op de interne markt voor 
bedrijven en het mkb;

Or. en

Amendement 20
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

2. onderstreept de noodzaak tot consistente, 
veelomvattende en effectieve handhaving
van de gegevensbeschermingsregels, 
waarbij ook rekening moet worden 
gehouden met het effect van nieuwe 
technologieën in de sfeer van de rechten 
van het individu, en dat er tegelijk ook op 
moet worden toegezien dat het vrije 
verkeer van persoonsgegevens bevorderlijk 
is voor de goede werking van de interne 
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markt;

Or. en

Amendement 21
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels om de goede 
werking van de interne markt te 
vergemakkelijken, waarbij ook rekening 
moet worden gehouden met de effecten 
van nieuwe technologieën in de sfeer van 
de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
gewaarborgd moet worden, wanneer 
daardoor de beschermenswaardige 
belangen van de betrokkenen niet worden 
geschaad,

Or. de

Amendement 22
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
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het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
zowel de interne markt, als het internet en 
zijn karakteristieke openheid en 
interconnectiviteit;

Or. en

Amendement 23
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

2. onderstreept het vereiste van een goed 
functionerende interne markt waarin 
naar behoren rekening gehouden wordt 
met een coherente toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels en met de 
effecten van nieuwe technologieën in de 
sfeer van de rechten van personen;

Or. de

Amendement 24
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu en de 
transparantie van de procedures, en dat er 
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het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

Or. en

Amendement 25
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt; dringt aan op meer 
transparantie in de vorm van 
aangescherpte vereisten inzake 
geïnformeerde instemming en duidelijkere 
overeenkomstvoorwaarden; 

Or. da

Amendement 26
Anna Maria Corazza Bildt

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 

2. onderstreept de noodzaak tot consistente 
toepassing van de 
gegevensbeschermingsregels, waarbij ook 
rekening moet worden gehouden met het 
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effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu, en dat er 
tegelijk ook op moet worden toegezien dat 
het vrije verkeer van persoonsgegevens 
bevorderlijk is voor de goede werking van 
de interne markt;

effect van nieuwe technologieën in de sfeer 
van de rechten van het individu;

Or. en

Amendement 27
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. houdt vast aan de noodzaak van het 
bevorderen van een vrije doorstroming 
van persoonsgegevens door het 
verminderen van de onnodige 
administratieve belasting, met name voor 
mkb-bedrijven, waarbij echter wel een 
hoge mate van bescherming van die 
persoonsgegevens gewaarborgd moet zijn;

Or. en

Amendement 28
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat het aanmaken 
van profielen in principe slechts zou 
moeten worden toegestaan op basis van 
concrete juridische grondslagen of op 
basis van de "geïnformeerde 
toestemming" van de betrokkene, die 
vrijwillig en herroepbaar zou moeten zijn
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Or. de

Amendement 29
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat alle informatie en 
persoonsgegevens die binnen het 
informatiesysteem voor de interne markt 
door de verschillende "één-loketten"
worden uitgewisseld, uitsluitend voor 
rechtmatige doeleinden verzameld, 
verwerkt en gebruikt mogen worden, 
waarbij de noodzakelijke waarborgen 
tegen misbruik operationeel moeten zijn;

Or. en

Amendement 30
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst op het belang van het 
bijwerken van de richtlijn op grond van de 
mondiale en technologische 
ontwikkelingen;

Or. da

Amendement 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw) 
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Ontwerpadvies Amendement

2 bis. onderstreept het belang van de 
technologische neutraliteit van alle 
toekomstige wetgeving om te waarborgen 
dat de rechten van betrokkenen altijd van 
kracht en afdwingbaar zijn, ongeacht de 
technologie die gebruikt wordt voor het 
verwerken van persoonsgegevens; roept 
de industrie en de betrokken partijen op 
het gebied van onderzoek en ontwikkeling 
en innovatie op om het privacybeginsel al 
in de ontwerpfase in te bouwen en meer 
gebruik te maken van technologieën ter 
bevordering van de persoonlijke 
levenssfeer, teneinde een hoog 
beschermingsniveau van 
persoonsgegevens op de gehele interne 
markt te waarborgen;

Or. en

Amendement 32
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. merkt op dat de ontwikkeling en het 
grootschaligere gebruik van cloud 
computing nieuwe uitdagingen met zich 
meebrengt wat de privacy en de 
bescherming van persoonsgegevens 
betreft; verzoekt derhalve namens de 
informatieverwerkingsinstanties, de 
gegevensverwerkers en hosts om een 
nadere toelichting van de 
transparantieverplichtingen, teneinde de 
betreffende wettelijke 
verantwoordelijkheden beter toe te 
kunnen wijzen, zodat de betrokkenen 
weten waar hun gegevens worden 
opgeslagen, wie er toegang tot heeft, wie 
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beslist over de gebruiksmogelijkheden van 
de persoonsgegevens en welke back-up-
en herstelprocedures er gehanteerd 
worden;

Or. en

Amendement 33
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. verzoekt de Commissie een 
toelichting te geven op de regels van de 
geldende wetgeving zoals neergelegd in 
Gegevensbeschermingsrichtlijn 95/46/EG, 
met name met betrekking tot situaties 
waarin bedrijven in verschillende 
lidstaten actief zijn of vestigingen buiten 
de Europese Unie hebben;

Or. en

Amendement 34
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. eist dat de bedrijven "privacy by 
design" toepassen;

Or. da
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Amendement 35
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer;

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakings- en voorlichtingsacties
inzake gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat burgers adequaat 
geïnformeerd worden over hun rechten en 
plichten met betrekking tot het gebruik 
van hun persoonsgegevens, over de 
bescherming van hun privacy, en over de 
beschikbare instrumenten om een einde te 
maken aan situaties die hun privacy 
ondermijnen, met name binnen de online-
omgeving;

Or. en

Amendement 36
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer; 

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming voor aanbieders van 
diensten, maar ook voor burgers en 
consumenten, om te bewerkstelligen dat 
de regels voor het verlenen van 
instemming op een uniforme manier 
worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer;

Or. de
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Amendement 37
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het
onlineverkeer;

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat elk individu op de 
hoogte is van zijn of haar rechten wat de 
bescherming van de persoonsgegevens 
betreft en inzicht heeft in de gevolgen op 
korte en lange termijn van het verstrekken 
van bepaalde soorten gegevens en van de 
voorwaarden die aan het verstrekken van 
die informatie verbonden zijn, met 
inbegrip van de verschillende modaliteiten 
voor het verlenen van instemming, de 
gegevensportabiliteit en het recht om te 
worden vergeten; wijst erop dat dergelijke 
informatie niet alleen relevant is voor 
onlineactiviteiten, maar ook voor 
arbeidsverhoudingen en voor de 
uitwisseling van persoonlijke, 
werkgerelateerde gegevens binnen of 
tussen ondernemingen;

Or. en

Amendement 38
Louis Grech

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het 

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties en gerichte 
communicatiestrategieën inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
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onlineverkeer; manier worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer;

Or. en

Amendement 39
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer;

3. wijst met name op de behoefte aan 
bewustmakingsacties inzake 
gegevensbescherming om te 
bewerkstelligen dat de regels voor het 
verlenen van instemming op een uniforme 
manier worden toegepast, met name in het 
onlineverkeer; benadrukt tevens de 
noodzaak om de betrokkenen duidelijk te 
informeren in hoeverre de niveaus van 
gegevensbescherming in derde landen 
toereikend zijn;

Or. en

Amendement 40
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat er nooit 
economische activiteiten mogen 
plaatsvinden zonder dat de betrokkenen 
daar invloed op hebben; de betrokkenen 
moeten bovendien ook altijd op basis van 
voldoende informatie in de gelegenheid 
gesteld worden hun zelfbestemmingsrecht 
uit te oefenen
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Or. de

Amendement 41
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. roept de Commissie op de regels 
over het vrijwillig en bewust verlenen van 
instemming nader toe te lichten en te 
harmoniseren, met name in het 
onlineverkeer;

Or. en

Amendement 42
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. roept de Commissie op de regels toe 
te lichten verband houdende met de 
geldende wetgeving op het gebied van de 
bescherming van persoonsgegevens, 
aangezien de complexiteit van het 
vaststellen van de verantwoordelijkheden 
van de belanghebbende partijen is 
toegenomen als gevolg van de 
globalisering van de informatie-
uitwisseling; onderstreept dat het 
noodzakelijk is om de rechtszekerheid 
voor informatieverwerkingsinstanties te 
waarborgen en hiaten te voorkomen in de 
bescherming van de persoonsgegevens op
grond van Richtlijn 95/46/EG;

Or. en
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Amendement 43
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. maakt de Commissie 
opmerkzaam op de bijzonder strategische 
aard van de locatie van datacentra en op 
de mogelijke gevolgen indien een 
dergelijke locatie buiten het grondgebied 
van de EU is gelegen;

Or. en

Amendement 44
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. beklemtoont dat de vraagstukken 
van de gegevensbescherming zowel de 
rechten van consumenten en van 
werknemers en werkneemsters betreffen 
als die van bedrijven;

Or. de

Amendement 45
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. eist dat er strenge normen 
gehanteerd worden wat betreft 
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gegevensbescherming voor werknemers, 
om onevenredig grote controle op 
medewerkers in te dammen;

Or. de

Amendement 46
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken 
op de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt;

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de verwerking van 
persoonsgegevens, zodat de verwerking 
van dergelijke gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt; benadrukt 
het belang van een uniform systeem voor 
de melding van overtredingen;

Or. en

Amendement 47
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt;

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt, en roept 
daarnaast op een einde te maken aan de 
uiteenlopende nationale eisen die er op dit 
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gebied gesteld worden;

Or. en

Amendement 48
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt;

4. pleit voor een uitbreiding van het 
systeem voor de melding van ernstige
inbreuken op de bescherming van 
persoonsgegevens tot andere sectoren dan 
de telecommunicatiesector; 

Or. en

Amendement 49
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt;

4. verwelkomt de voorstellen van de 
Commissie voor een systeem voor de 
melding van inbreuken op de bescherming 
van gegevens in de Richtlijn inzake e-
privacy die bovendien op consequente 
wijze toegepast moet worden op alle 
gebieden waar de bescherming van 
gegevens vereist is, waarbij tegelijkertijd 
wordt gewaarborgd dat de eisen die aan 
de gegevensverwerking worden gesteld 
geen buitensporige belasting met zich 
meebrengen voor 
informatieverwerkingsinstanties;
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Or. en

Amendement 50
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 

Ontwerpadvies Amendement

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt

4. pleit voor herziening en 
vereenvoudiging van het bestaande 
systeem voor de melding van inbreuken op 
de bescherming van persoonsgegevens, 
zodat de verwerking van dergelijke 
gegevens voor alle 
informatieverwerkingsinstanties minder 
omslachtig en goedkoper wordt; eist dat 
bedrijven uitdrukkelijk een 
verantwoordelijke voor de verwerking 
binnen het bedrijf aanstellen;

Or. da

Amendement 51
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het 
zelfbestemmingsrecht van personen 
voorop moet staan en dat ieder het recht 
heeft gratis informatie te verkrijgen over 
de over hem of haar verzamelde gegevens 
alsmede het recht deze gegevens te 
verwijderen, vooral als het gaat om 
profielen die voor commerciële 
doeleinden aangemaakt zijn.

Or. de
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Amendement 52
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. houdt vast aan de noodzaak om het 
gebruik van technologieën ter 
bevordering van de persoonlijke 
levenssfeer te bevorderen met het oog op 
het in praktijk brengen van het beginsel 
van de "ingebouwde privacy" om te 
waarborgen dat privacykwesties in 
toekomstige ontwikkelingen worden
geïntegreerd;

Or. en

Amendement 53
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. roept de Commissie op een 
wetgevingskader voor te stellen voor 
gegevensbeschermingskwesties verband 
houdende met cloud computing dat op 
alle belanghebbende partijen van 
toepassing is, inclusief telecommunicatie-
en andere bedrijven, waarbij tegelijkertijd 
de verdere ontwikkeling van cloud 
computing gewaarborgd moet worden;

Or. en
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Amendement 54
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat het voor de houders 
van persoonsgegevens belangrijk is om 
een toezichthouder voor 
gegevensbescherming te kunnen 
benoemen met een duidelijk afgebakende 
rol; is daarnaast van mening dat de 
gevestigde praktijk van de aanwezigheid 
van een dergelijke toezichthouder in alle 
organisaties die persoonsgegevens 
gebruiken, versterkt moet worden; is van 
mening dat organisaties die op de interne 
markt actief zijn, de mogelijkheid moeten 
hebben om één enkele toezichthouder 
voor gegevensbescherming in de EU te 
benoemen en dat zij kunnen volstaan met 
één enkele website in alle officiële talen;

Or. en

Amendement 55
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. onderstreept dat de procedures voor 
de wijze waarop toegang tot 
persoonsgegevens verkregen kan worden 
voor de burgers in alle lidstaten van de 
EU duidelijk en onmiddellijk beschikbaar 
moeten zijn – ook online, waarbij 
ondersteuning wordt verleend door een 
netwerk van contactpunten; verzoekt met 
name om een vereenvoudiging van de 
handhavingsbepalingen;
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Or. en

Amendement 56
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich nader te 
beraden over de modaliteiten voor de 
toegang, rectificatie en verwijdering van 
gegevens, alsmede over de toepassing van 
een alternatieve 
geschillenbeslechtingsregeling in de 
interne markt;

5. verzoekt de Commissie zich nader te 
beraden over de modaliteiten voor de 
toegang, rectificatie en verwijdering van 
gegevens, alsmede over de toepassing van 
een alternatieve 
geschillenbeslechtingsregeling en 
gerechtelijke collectieve 
verhaalsmogelijkheden op de interne 
markt;

Or. en

Amendement 57
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 

Ontwerpadvies Amendement

5. verzoekt de Commissie zich nader te 
beraden over de modaliteiten voor de 
toegang, rectificatie en verwijdering van 
gegevens, alsmede over de toepassing van 
een alternatieve 
geschillenbeslechtingsregeling in de 
interne markt;

5. verzoekt de Commissie zich nader te 
beraden over de modaliteiten voor de 
toegang, rectificatie en verwijdering van 
gegevens, alsmede over de toepassing van 
een alternatieve 
geschillenbeslechtingsregeling in de 
interne markt, met name in de online-
omgeving; en benadrukt de noodzaak van 
een adequaat beleid op het gebied van 
inbreuken;

Or. en
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Amendement 58
Christel Schaldemose

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. dringt aan op verbetering van de 
handhavingsmogelijkheden voor de 
nationale overheden, waaronder ten 
opzichte van bedrijven buiten de EU die 
hun activiteiten richten op consumenten 
binnen de EU;

Or. da

Amendement 59
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op om, in 
overleg met het CEN, de mogelijkheid van 
de ontwikkeling van servicenormen voor 
het beheer van persoonsgegevens te 
onderzoeken en voor de ontwikkeling van 
aanverwante instrumenten voor 
informatiebeheer, waarbij op adequate 
wijze rekening wordt gehouden met het 
beginsel van de ingebouwde privacy; is 
van mening dat dergelijke 
"inbouwnormen" de beste praktijken bij 
het ontwikkelen van systemen voor 
gegevensbeheer bevorderen en tot een 
verbetering leiden van met name de 
veiligheidskenmerken van 
databankbeheer en applicaties voor  
gegevensopslag; benadrukt daarnaast 
echter dat alle voorstellen technologisch 
neutraal en innovatiebevorderend moeten 
zijn;
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Or. en

Amendement 60
Wim van de Camp

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. roept de Commissie op een 
evenwichtige benadering te hanteren bij 
de herziening van Richtlijn 95/46/EG en 
maatregelen te vermijden die een 
onbedoeld negatief effect kunnen hebben 
op de legitieme activiteiten van Europese 
ondernemingen, wier bestaan bedreigd 
zou kunnen worden zonder de
mogelijkheid om gegevens te gebruiken en 
te verwerken;

Or. en

Amendement 61
Evelyne Gebhardt

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. eist in dit verband met name dat 
iedereen vooraf toestemming gegeven 
moet hebben voordat zijn of haar 
gegevens verzameld, geanalyseerd en 
beoordeeld, tot een profiel verwerkt of 
doorgestuurd mogen worden; eist 
bovendien openbaarmaking van de 
ingezamelde gegevensprofielen op verzoek 
van de betrokkene en, uiterlijk wanneer 
de betrokkene dit eist, de verwijdering van 
die profielen;

Or. de
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Amendement 62
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. roept de Commissie op om, samen 
met het CEN, de Europese normen voor 
hardwareopslag te herzien, met 
inachtneming van het beginsel van de 
ingebouwde privacy, en om de 
ontwikkeling van productienormen te 
bevorderen voor een definitieve 
verwijdering van gegevens die op 
hardware zijn opgeslagen die niet langer 
gebruikt wordt voor de opslag van 
persoonsgegevens dan wel om andere 
redenen buiten bedrijf wordt gesteld; is 
daarnaast van mening dat dergelijke 
inbouwnormen de beste praktijken bij de 
productie bevorderen; benadrukt echter 
dat alle voorstellen technologisch 
neutraal en innovatiebevorderend moeten 
zijn;

Or. en

Amendement 63
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. verzoekt om een grotere rol voor 
de Groep gegevensbescherming artikel 29 
met het oog op het formaliseren van diens 
taken bij het ten uitvoer leggen van 
standaardregels voor de 
gegevensbescherming en het waarborgen 
van haar onafhankelijkheid van de 
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Europese Commissie;

Or. en

Amendement 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling op te maken van 
zelfregulerende initiatieven als instrument 
voor een betere handhaving van de 
gegevensbeschermingsregels.

Schrappen

Or. en

Amendement 65
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 

Ontwerpadvies Amendement

6. verzoekt de Commissie een 
effectbeoordeling op te maken van 
zelfregulerende initiatieven als instrument
voor een betere handhaving van de 
gegevensbeschermingsregels.

6. is van mening dat de ontwikkeling en 
bevordering van zelfregulerende 
initiatieven het huidige kader voor 
gegevensbescherming kunnen verbeteren,
hoewel zij niet zonder meer de plaats in 
kunnen nemen van 
wetgevingsmaatregelen, met name wat de 
handhaving betreft; roept de Commissie 
en de lidstaten op dergelijke initiatieven te 
stimuleren;

Or. en
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Amendement 66
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. spoort aan tot de ontwikkeling van 
een Europese certificeringsregeling op het 
gebied van privacy en 
gegevensbescherming; de opzet van die 
regeling mag geen onnodige belasting 
voor bedrijven met zich meebrengen – met 
name niet voor het mkb – of tot dure en 
bureaucratische verplichtingen leiden die 
deelname aan de regeling ontmoedigen; 
de regeling moet daarnaast technologisch 
neutraal zijn, wereldwijd voor erkenning 
in aanmerking komen en moet, om geen 
obstakels voor deelname op te werpen, 
betaalbaar zijn;

Or. en

Amendement 67
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. eist de ontwikkeling van en subsidie 
voor instrumenten waarmee het voor het 
bedrijfsleven aantrekkelijker wordt zelf 
regelingen af te spreken, omdat dat 
duidelijk doeltreffender is dan overmatige 
overheidsbemoeienis

Or. de
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Amendement 68
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. steunt de ontwikkeling van een 
Europese certificeringsregeling voor 
websites die voldoen aan de wetgeving van 
de EU op het gebied van de 
gegevensbescherming, gebaseerd op het 
Europese privacyzegel of op EuroPriSe 
(een vrijwillig, trans-Europees label ter 
certificering van de naleving van de 
Europese wetgeving op het gebied van de 
gegevensbescherming door IT-
gerelateerde producten of diensten), die in 
de gehele EU van kracht is en ter 
vervanging dient van de bestaande 
particuliere certificeringsregelingen en -
labels die vaak slechts op lokaal niveau 
erkend worden; is van mening dat 
voorafgaand aan het vaststellen van 
dergelijke wetgeving, een grondige 
effectbeoordeling is vereist;

Or. en

Amendement 69
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. verwelkomt het standpunt van de 
Commissie over de wederkerigheid van de 
beschermingsniveaus van betrokkenen 
van wie de gegevens aan derde landen 
worden doorgegeven of van wie die 
gegevens in derde landen worden 
bewaard; roept de Commissie echter op 
om doortastende maatregelen te nemen 
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voor een betere samenwerking op 
regelgevingsgebied met derde landen met 
het oog op het verduidelijken van de 
geldende regels en de convergentie van de 
gegevensbeschermingswetgeving van de 
EU en van derde landen; verzoekt de 
Commissie op dit punt vooruitgang te 
boeken door het als prioriteit op de 
agenda van de hernieuwd bijeen te roepen 
trans-Atlantische Europese Raad te 
zetten;

Or. en

Amendement 70
Matteo Salvini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. verzoekt het beginsel van de 
ingebouwde privacy te codificeren, echter 
niet in de vorm van designverplichtingen 
of technologische voorkeuren; roept de 
Commissie op om technologieaanbieders
aan te moedigen om fundamentele 
privacybeginselen, met inbegrip van 
gegevensminimalisatie, transparantie en 
gebruikerscontrole, te integreren in de 
ontwikkeling en toepassing van 
technologieën;

Or. en

Amendement 71
Jürgen Creutzmann

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept de Commissie op om goede 
systemen voor gegevensbescherming, 
zoals bijvoorbeeld het interne toezicht op 
gegevensbescherming in bedrijven door 
daarmee belaste medewerkers van het 
bedrijf tezamen met het extern toezicht 
door ambtenaren van de nationale 
overheid, niet in te perken door een te 
verregaande harmonisering;

Or. de

Amendement 72
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. ondersteunt het ontwikkelen van 
gemeenschappelijke en duidelijke criteria 
op EU-niveau voor het uitvoeren van 
audits op het gebied van de privacy en 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 73
Malcolm Harbour

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 ter (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. roept op om eenvoudigere, meer 
efficiënte methoden te ontwikkelen 
teneinde de internationale doorgifte van 
persoonsgegevens mogelijk te maken, 
waarbij adequate beschermingsniveaus 
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voor de gegevens en privacy van 
individuele personen gewaarborgd moeten 
zijn;

Or. en

Amendement 74
Philippe Juvin

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw) 

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. roept de Commissie op de 
huidige uitzonderingen en afwijkingen 
zoals voorzien in artikel 9 van Richtlijn 
95/46/EG te handhaven boor bepaalde 
gegevensbeschermingsregels voor 
journalistieke doeleinden ter waarborging 
van de vrije en onafhankelijke media in 
de EU en met het oog op artistieke of 
literaire doeleinden ter ondersteuning van 
de creativiteit;

Or. en


