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Amendement 1
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamenteel recht is, dat niet alleen aan 
de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat; onderstreept dat 
de daarbij op de respectieve niveaus 
betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien 
dat iedereen zijn recht om deel te nemen 
aan de informatiemaatschappij kan 
uitoefenen, en dat daarnaast ook voor de 
tweeledige problematiek van zowel 
digibetisme als democratische uitsluiting in 
het elektronische tijdperk oplossingen 
moeten worden gevonden;

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamenteel recht is, dat niet alleen aan 
de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat; stelt nogmaals 
dat er een evenwicht tussen twee strijdige 
belangen gevonden moet worden, van de 
ene kant de vrijheid van het internet, en 
van de andere kant bescherming van de 
rechten en het privé leven van de 
gebruikers; onderstreept dat de daarbij op 
de respectieve niveaus betrokken 
instellingen en partijen er derhalve 
gezamenlijk op moeten toezien dat 
iedereen zijn recht om deel te nemen aan 
de informatiemaatschappij kan uitoefenen, 
met bijzondere aandacht voor oudere 
mensen, die meer moeilijkheden 
ondervinden om zich met de nieuwe 
technologieën vertrouwd te maken, en dat 
daarnaast ook voor de tweeledige 
problematiek van zowel digibetisme als 
democratische uitsluiting in het 
elektronische tijdperk oplossingen moeten 
worden gevonden;

Or. en

Amendement 2
Stavros Lambrinidis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamenteel recht is, dat niet alleen aan 

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamenteel recht is, dat niet alleen aan 
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de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat; onderstreept dat 
de daarbij op de respectieve niveaus 
betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien 
dat iedereen zijn recht om deel te nemen 
aan de informatiemaatschappij kan 
uitoefenen, en dat daarnaast ook voor de 
tweeledige problematiek van zowel 
digibetisme als democratische uitsluiting in 
het elektronische tijdperk oplossingen 
moeten worden gevonden;

de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat, o.a. – maar niet 
alleen – eerbied voor het privé leven, 
bescherming van gegevens, vrijheid van 
meningsuiting, vrijheid van spreken en
vrijheid van vereniging, vrijheid van 
drukpers, politieke meningsuiting en vrije 
deelname aan het politiek leven, het recht 
om vrij van discriminatie te zijn, recht op 
onderwijs, culturele en 
taalverscheidenheid; onderstreept dat de 
daarbij op de respectieve niveaus 
betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien 
dat iedereen zijn recht om deel te nemen 
aan de informatiemaatschappij kan 
uitoefenen, en dat daarnaast ook voor de 
tweeledige problematiek van zowel 
digibetisme als democratische uitsluiting in 
het elektronische tijdperk oplossingen 
moeten worden gevonden;

Or. en

Amendement 3
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamenteel recht is, dat niet alleen aan 
de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat; onderstreept dat 
de daarbij op de respectieve niveaus 
betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien 
dat iedereen zijn recht om deel te nemen
aan de informatiemaatschappij kan 
uitoefenen, en dat daarnaast ook voor de 
tweeledige problematiek van zowel 
digibetisme als democratische uitsluiting in 

1. wijst erop dat internettoegang een 
fundamentele behoefte is, die niet alleen 
aan de uitoefening van een aantal andere 
fundamentele rechten is gekoppeld, maar 
daarvoor ook garant staat; onderstreept dat 
de daarbij op de respectieve niveaus 
betrokken instellingen en partijen er 
derhalve gezamenlijk op moeten toezien 
dat iedereen aan de informatiemaatschappij 
kan deelnemen, en dat daarnaast ook voor 
de tweeledige problematiek van zowel 
digibetisme als democratische uitsluiting in 
het elektronische tijdperk oplossingen 
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het elektronische tijdperk oplossingen 
moeten worden gevonden;

moeten worden gevonden;

Or. en

Amendement 4
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. onderstreept tevens de noodzaak de 
ontwikkeling van “bottom-up”-initiatieven 
en e-democratie te ondersteunen, en er 
tegelijkertijd op toe te zien dat er afdoende 
garanties worden geboden tegen nieuwe 
vormen van bewaking, controle en censuur 
door openbare of particuliere actoren, 
opdat de vrijheid van internettoegang en de 
bescherming van het privéleven worden 
ervaren als tastbare en niet als 
denkbeeldige rechten;

2. onderstreept tevens de noodzaak de 
ontwikkeling van “bottom-up”-initiatieven 
en e-democratie te ondersteunen, en er 
tegelijkertijd op toe te zien dat er afdoende 
garanties worden geboden tegen nieuwe 
vormen van bewaking, controle en censuur 
door openbare of particuliere actoren, 
opdat de vrijheid van internet en de 
bescherming van het privéleven worden 
ervaren als tastbare en niet als 
denkbeeldige rechten;

Or. en

Amendement 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis) spoort de openbare en privé 
systemen tot gezamenlijk optreden aan, 
dat zich onveranderlijk door de zorg om 
bescherming van de kwetsbaarste 
personen laat leiden, vooral 
minderjarigen, door aanhoudend toezicht 
op locaties die een diepgaande indruk op 
het gemoed nalaten (pornografie, 
kansspelen op het scherm e.d.);
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Or. it

Amendement 6
Stavros Lambrinidis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. steunt de bevordering van het beginsel 
van 'ingebouwde privacy', dat berust op de 
regel dat privacy- en
gegevensbeschermingsvereisten zo vroeg 
mogelijk in de levenscyclus van nieuwe 
technologische ontwikkelingen moeten 
worden geïntegreerd, zodat de burgers 
verzekerd zijn van een veilige en 
gebruikersvriendelijke omgeving; is tevens 
voorstander van integratie van de 
fundamentele beginselen van het 
"Handvest van internetrechten" in het 
proces van onderzoek naar en ontwikkeling 
van de volgende stadia van 
internetgovernance;

3. steunt de bevordering van het beginsel 
van 'ingebouwde privacy', dat berust op de 
regel dat privacy- en 
gegevensbeschermingsvereisten zo vroeg 
mogelijk in de levenscyclus van nieuwe 
technologische ontwikkelingen moeten 
worden geïntegreerd, zodat de burgers 
verzekerd zijn van een veilige en 
gebruikersvriendelijke omgeving; is tevens 
voorstander van integratie van de 
fundamentele beginselen van het 
"Handvest van internetrechten" in het 
proces van onderzoek naar en ontwikkeling 
van de volgende stadia van 
internetgovernance; wenst daarom nadere 
inlichtingen over het initiatief van Spanje 
als voorzitter te krijgen, om naar een 
‘codex van digitale rechten bij 
elektronische communicatie en 
dienstverlening over het internet’ te 
streven; 

Or. en

Amendement 7
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor de 

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor de 
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bestrijding van cybercriminaliteit, waarbij 
het accent in het bijzonder moet komen te 
liggen op de jurisdictionele aspecten die 
zijn verbonden aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de "cloud computing"-
sfeer; 

bestrijding van cybercriminaliteit, waarbij 
het accent in het bijzonder moet komen te 
liggen op de jurisdictionele aspecten die 
zijn verbonden aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de "cloud computing"-
sfeer, vooral dan de veiligheid en 
bescherming van gegevens op het 
internet, en hun gebruikmaking door 
aanbieders van "cloud computing"-
diensten; 

Or. en

Amendement 8
Georgios Papanikolaou

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit, waarbij 
het accent in het bijzonder moet komen te 
liggen op de jurisdictionele aspecten die 
zijn verbonden aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de 'cloud computing'-
sfeer; 

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor de 
bestrijding van cybercriminaliteit, met 
bijzondere aandacht voor de bescherming 
van jongeren, die zich in de 
internetomgeving voortdurend in gevaar 
bevinden, waarbij het accent in het 
bijzonder moet komen te liggen op de 
jurisdictionele aspecten die zijn verbonden 
aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de 'cloud computing'-
sfeer; 

Or. en

Amendement 9
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 4
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Ontwerpadvies Amendement

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor de
bestrijding van cybercriminaliteit, waarbij 
het accent in het bijzonder moet komen te 
liggen op de jurisdictionele aspecten die 
zijn verbonden aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de "cloud computing"-
sfeer;

4. attendeert er nadrukkelijk op dat moet 
worden nagedacht over de ontwikkeling 
van een coherente strategie voor grotere 
veiligheid van de internetomgeving en 
bestrijding van alle vormen van 
cybercriminaliteit, waarbij het accent in het 
bijzonder moet komen te liggen op de 
jurisdictionele aspecten die zijn verbonden 
aan grensoverschrijdende 
cybercriminaliteit in de 'cloud computing'-
sfeer;

Or. en

Amendement 10
Alexander Alvaro

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis) stelt nogmaals dat in de strijd tegen 
internetcriminaliteit en kinderpornografie 
de strafbare inhoud bij de bron vernietigd 
moet worden in plaats van 
internetpagina’s af te sluiten; 

Or. en

Amendement 11
Stavros Lambrinidis

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. is van mening dat er een oplossing moet 
worden gevonden voor de 
controleerbaarheids- en 

5. is van mening dat er een oplossing moet 
worden gevonden voor de 
controleerbaarheids- en 
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transparantieaspecten van de ICANN, met 
name waar het de hervorming van en het 
multilaterale toezicht op deze organisatie 
betreft; 

transparantieaspecten van de ICANN, met 
name waar het de hervorming van en het 
multilaterale toezicht op deze organisatie 
betreft; meent dat doorzichtigheid, eerbied 
voor het privé leven, neutraliteit van het 
net, en een klimaat van vertrouwen onder 
de rechthebbenden van informatie 
onontbeerlijke bestanddelen in de uitbouw 
van een duurzame visie op de veiligheid 
van het internet zijn;

Or. en

Amendement 12
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. onderstreept de noodzaak van een met 
medewerking van alle relevante EU-
actoren op te richten Europees Forum voor 
internetbeheer (FIB), dat de door de 
nationale FIB’s opgedane ervaringen zou 
inventariseren, als regionaal 
verbindingspunt zou fungeren, en een 
effectiever doorgeefluik zou moeten zijn 
voor pan-Europese kwesties, standpunten 
en problemen die op toekomstige 
internetbeheersfora aan de orde komen;

6. onderstreept de noodzaak van een met 
medewerking van alle relevante EU-
actoren op te richten Europees Forum voor 
internetbeheer (FIB), dat de door de 
nationale FIB’s opgedane ervaringen zou 
inventariseren, als regionaal 
verbindingspunt zou fungeren, en een 
effectiever doorgeefluik zou moeten zijn 
voor pan-Europese kwesties, standpunten 
en problemen die op toekomstige 
internetbeheersfora aan de orde komen, 
zodat de Europese Unie bij de 
onderhandelingen met één enkele stem 
kan spreken;

Or. en

Amendement 13
Marie-Christine Vergiat

Ontwerpadvies
Paragraaf 7
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Ontwerpadvies Amendement

7. herinnert nogmaals aan zijn standpunt 
dat een internetgovernancestrategie 
waarbij de diverse belanghebbende 
partijen worden betrokken essentieel is om 
op dit terrein een breed geschakeerd en 
geïntegreerd beleid te kunnen voeren.

7. verheugt zich over de uiteenlopende 
hoedanigheden van de deelnemers aan 
FIB-forums sinds 2006, uit het oogpunt 
van zowel regionale vertegenwoordiging 
als vertegenwoordiging van 
belangengroepen; herhaalt zijn standpunt 
dat een internetgovernancestrategie met 
inzet van de diverse belanghebbende 
partijen en multilaterale, democratische 
en transparante betrokkenheid essentieel 
is om op dit terrein een breed geschakeerd 
en geïntegreerd beleid te kunnen voeren.

Or. en


