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Amendement 1
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

1. acht het noodzakelijk uniforme, in 
de gehele Unie geldende regels vast te 
stellen om haat en desinformatie te 
bestrijden en tegelijkertijd de vrijheid van 
meningsuiting, de gegevensprivacy en de 
veiligheid online te beschermen; 
benadrukt dat er ter bescherming van 
kinderen en jongeren duidelijkere regels 
nodig zijn inzake onlinereclame, onder 
meer inzake aansprakelijkheid van 
platformen, en eerlijke elektronische 
handel; dringt tegelijkertijd erop aan een 
duidelijk onderscheid te maken met 
nauwkeurig omschreven, in de gehele 
Unie geldende regels die in elk specifiek 
geval moeten worden toegepast, teneinde 
een consequent regelgevingsproces te 
creëren en gebruikers en ondernemingen 
van wereldwijde platformen meer 
veiligheid en vertrouwen te bieden en hen 
mondiger te maken, waarbij een 
ambitieus niveau van cyberveiligheid, 
gegevensbescherming en betrouwbare 
ICT-diensten worden gewaarborgd met 
betrekking tot de beginselen van 
transparantie en gelijke behandeling; stelt 
voor de wetgeving inzake digitale diensten 
te harmoniseren zodat zij van toepassing 
is op een brede waaier aan 
onlinetussenpersonen;

Or. en

Amendement 2
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat 
propaganda en desinformatie, ter 
bescherming van kinderen en jongeren, 
alsmede inzake onlinereclame, 
microtargeting en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale 
inhoud en schadelijke inhoud enerzijds en 
gevallen van desinformatie anderzijds, 
aangezien telkens andere benaderingen en 
regels moeten worden toegepast;

Or. en

Amendement 3
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat, 
cyberpesten, haatmisdrijven en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

Or. en

Amendement 4
Marcel Kolaja
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Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale, 
illegaal gedeelde en schadelijke inhoud 
enerzijds en gevallen van desinformatie 
anderzijds, aangezien telkens andere regels 
moeten worden toegepast;

Or. en

Amendement 5
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. acht uniforme, in de gehele Unie 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

1. acht uniforme, in de gehele EU 
geldende regels ter bestrijding van haat en 
desinformatie, ter bescherming van 
kinderen en jongeren, alsmede inzake 
onlinereclame en eerlijke elektronische 
handel in principe noodzakelijk, en dringt 
tegelijkertijd erop aan een duidelijk 
onderscheid te maken tussen illegale en 
schadelijke inhoud enerzijds en gevallen 
van desinformatie anderzijds, aangezien 
telkens andere regels moeten worden 
toegepast;

Or. de

Amendement 6
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Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. uit zijn bezorgdheid over het feit 
dat de informatievoorschriften van 
artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG niet 
doeltreffend kunnen worden 
gehandhaafd; stelt daarom voor deze aan 
te vullen met een vereiste op grond 
waarvan bepaalde tussenpersonen 
adequaat de identiteit moeten verifiëren 
van klanten die op commerciële basis 
diensten van de informatiemaatschappij 
aanbieden; is van mening dat dit zou 
bijdragen tot een betrouwbaardere 
onlineomgeving voor de consumenten, 
makers en kunstenaars die van deze 
diensten gebruikmaken of van wie de 
werken via deze diensten worden 
verspreid; onderstreept dat eventuele 
nieuwe voorschriften de grondrechten 
volledig moeten eerbiedigen en in 
overeenstemming moeten zijn met 
Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 7
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. acht het van essentieel belang dat 
partijen met een legitiem belang toegang 
hebben tot betrouwbare informatie over 
aanbieders van diensten van de 
informatiemaatschappij, onder meer ten 
behoeve van de handhaving van 
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intellectuele-eigendomsrechten en de 
bescherming van minderjarigen; betreurt 
het dat de informatievoorschriften van 
artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG 
ontoereikend zijn voor deze doeleinden; 
dringt erop aan dat tussenpersonen zoals 
domeinnaamregistratoren, aanbieders van 
webhostingdiensten en 
onlinereclamediensten ertoe worden 
verplicht de identiteit van hun 
commerciële gebruikers te verifiëren;

Or. en

Amendement 8
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. dringt er tegelijkertijd op aan dat 
elke vorm van regulering van platformen 
en tussenpersonen adequaat wordt 
opgezet vanuit het oogpunt van de 
bescherming van de vrijheid van 
informatie, meningsuiting en media, de 
bevordering van het pluralisme in de 
media en de culturele diversiteit, en de 
waarborging van een gevarieerde en 
eerlijke mededinging;

Or. de

Amendement 9
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat het probleem van de 
toename van illegale inhoud moet worden 
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aangepakt door middel van uniforme 
regels inzake reclame en 
transparantiemaatregelen voor sociale 
netwerken over de manier waarop zij de 
bijdragen van gebruikers verwijderen, 
verbergen of prioriteren;

Or. en

Amendement 10
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. is er vast van overtuigd dat 
onlineplatformen, die in zekere mate 
optreden ten aanzien van inhoud, 
aansprakelijk moeten zijn, en is sterk 
gekant tegen de optie van “barmhartige 
Samaritaan”-regelingen in het geval van 
vrijwillige maatregelen; herhaalt dat het 
steeds noodzakelijker wordt om af te 
stappen van de eenvoudige 
meldingsprocedure teneinde de creatie 
van inhoud te waarborgen, en benadrukt 
dat het verplichte optreden van 
platformen via 
aansprakelijkheidsregelingen 
noodzakelijk is; stelt in dat verband voor 
simultaan te bemiddelen tussen houders 
van rechten en gebruikers in gevallen 
waarin inhoud illegaal of schadelijk blijkt 
te zijn, teneinde de zaak naar behoren en 
zonder verdere vertraging op te lossen;

Or. en

Amendement 11
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. verzet er zich met het oog op de 
vrijheid van meningsuiting en de 
persvrijheid tegen dat publicaties die 
inhoudelijk reeds rechtmatig en legaal 
zijn verklaard, verder inhoudelijk worden 
beoordeeld en wijst een verdere regulering 
van reeds legaal verklaarde inhoud in het 
kader van de wet inzake digitale diensten 
in elk geval af; stelt echter tegelijkertijd 
voor om door middel van een “actieplan 
voor de democratie” de bestaande 
rechtskaders voor de bescherming van 
minderjarigen en tegen desinformatie en 
haatuitingen en de doeltreffende 
handhaving daarvan te evalueren;

Or. de

Amendement 12
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt er met name op aan 
dat de onbelemmerde verspreiding wordt 
gevrijwaard van inhoud waarvoor een 
inhoudaanbieder reeds uitvoerig de 
redactionele verantwoordelijkheid heeft 
uitgeoefend en waarvoor die 
inhoudaanbieder aan een algemeen 
erkend, onafhankelijk en doeltreffend 
toezicht is onderworpen, door andere 
aanbieders van platformen uitdrukkelijk 
te verbieden om zelfstandig of door middel 
van meldings- en actieprocedures over de 
blokkering of verwijdering van dergelijke 
inhoud te beslissen of om deze inhoudelijk 
te wijzigen; dringt erop aan dat het 
verwijderen of blokkeren van dergelijke 
inhoud alleen wordt toegestaan op basis 
van een gerechtelijk bevel;
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Or. de

Amendement 13
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgeven;

2. dringt erop aan dat illegale of 
ernstig schadelijke inhoud door de 
aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
verder onderzoek en eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor 
noodzakelijke metagegevens worden 
doorgegeven; erkent echter dat grotere en 
gevestigde platformen meer financiële 
middelen kunnen besteden aan de 
opsporing van gecoördineerd niet-
authentiek gedrag en de moderatie van 
inhoud dan opkomende of 
nicheondernemingen, en dat het 
vermogen van kleinere platformen om 
illegale of ernstig schadelijke inhoud te 
voorkomen, op te sporen en te verwijderen 
derhalve beperkt kan zijn; benadrukt de 
noodzaak om de aansprakelijkheid te 
vergroten en het aansprakelijkheidskader 
te actualiseren voor onlineplatformen, 
gezien de verschillende regelgeving voor 
platformen die een systemische rol 
vervullen (d.w.z. platformen die als 
poortwachter fungeren of in staat zijn 
markten te structureren); benadrukt dat 
de aanbieders van dergelijke platformen 
steeds vaker als distributeurs en 
poortwachter van nieuwsmedia en 
culturele inhoud optreden en daarom niet 
alleen de culturele en taalkundige 
diversiteit moeten waarborgen, maar deze 
ook actief moeten bevorderen;
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Or. en

Amendement 14
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Andrea Bocskor, Iuliu Winkler, 
Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgeven;

2. dringt erop aan dat aanbieders van 
platformen hun verantwoordelijkheid 
nemen als distributeurs en poortwachters 
van inhoud, aangezien zij een cruciale rol 
spelen bij de verlening van toegang tot 
nieuws, audiovisuele inhoud en creatieve 
werken; benadrukt dat, om de culturele en 
taalkundige diversiteit, de bevordering 
van Europese werken en het pluralisme in 
de media te waarborgen en te bevorderen, 
het gebruik van algoritmen door 
dergelijke platformen transparant moet 
zijn, zodat duidelijk is hoe de toegang tot 
inhoud wordt verleend, geweigerd, 
gerangschikt en/of ondermijnd; dringt 
erop aan dat illegale inhoud door de 
aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgegeven;

Or. en

Amendement 15
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2



PE650.393v01-00 12/48 AM\1202684NL.docx

NL

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de 
rechtshandhavingsinstanties wordt 
gemeld en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor 
noodzakelijke metagegevens worden 
doorgeven;

2. dringt erop aan dat aanbieders van 
actieve hostingplatformen worden 
verplicht actief en zelfstandig een 
zorgplicht uit te oefenen om ervoor te 
zorgen dat illegale inhoud van actieve 
hostingplatformen niet alleen onverwijld 
wordt gewist zodra deze hiervan kennis 
hebben genomen, maar dat dit ook aan de 
desbetreffende bevoegde instanties wordt 
gemeld en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor 
noodzakelijke gegevens worden 
doorgegeven; is van mening dat 
aanbieders de relevante metagegevens 
gedurende een beperkte periode moeten 
bewaren en alleen op verzoek van de 
bevoegde instantie binnen deze periode 
moeten doorgeven; merkt op dat de 
naleving van deze zorgplicht door de 
overheid moet worden gecontroleerd;

Or. de

Amendement 16
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgeven;

2. dringt erop aan dat illegale inhoud 
door de aanbieders van platformen niet 
alleen snel wordt gewist zodra deze hier 
na een melding kennis van hebben 
genomen, maar dat dit ook aan de 
rechtshandhavingsinstanties wordt gemeld 
en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, de hiervoor noodzakelijke 
metagegevens worden doorgegeven, en dat 
de inhoudaanbieders in elk geval in 
kennis worden gesteld van de verwijdering 
van inhoud, de rechtsgrondslag daarvoor 
en de mogelijkheid om beroep in te 
stellen;
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Or. en

Amendement 17
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgeven;

2. dringt erop aan dat illegale inhoud 
door de aanbieders van platformen niet 
alleen onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgegeven; dringt aan op een 
benadering waarbij een evenwicht wordt 
bereikt tussen netneutraliteit enerzijds en 
de aansprakelijkheid en 
verantwoordingsplicht van platformen 
anderzijds; stelt de kwestie van 
nepaccounts en de demonetarisering van 
aanbieders van desinformatie en 
nepnieuws aan de orde;

Or. en

Amendement 18
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de rechtshandhavingsinstanties 
wordt gemeld en dat, met het oog op 
eventuele strafvervolging, voortdurend de 

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze hier 
door een onafhankelijke en onpartijdige 
instantie van in kennis zijn gesteld, maar 
dat zij ook samenwerken met 
rechtshandhavingsinstanties met het oog op 
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hiervoor noodzakelijke metagegevens 
worden doorgeven;

eventuele strafvervolging en dat zij de 
hiervoor noodzakelijke metagegevens 
doorgeven, met inachtneming van het 
vermoeden van onschuld en de 
persoonsgegevens van de slachtoffers;

Or. en

Amendement 19
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de 
rechtshandhavingsinstanties wordt 
gemeld en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor 
noodzakelijke metagegevens worden 
doorgeven;

2. dringt erop dat illegale inhoud door 
de aanbieders van platformen niet alleen 
onverwijld wordt gewist zodra deze 
hiervan kennis hebben genomen, maar dat 
dit ook aan de bevoegde instanties wordt 
gemeld en dat, met het oog op eventuele 
strafvervolging, voortdurend de hiervoor 
noodzakelijke metagegevens worden 
doorgegeven;

Or. es

Amendement 20
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor het beginsel van het land 
van oorsprong te versterken door de 
samenwerking tussen de lidstaten bij de 
handhaving van legitieme algemene en 
openbare belangen op te voeren, hetgeen 
een grotere betrokkenheid van de 
nationale regelgevende instanties vereist, 
alsmede een herziening van de bestaande 
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procedurele regelingen en 
handhavingsmogelijkheden teneinde een 
duurzamere en effectievere 
rechtshandhaving in 
grensoverschrijdende gevallen te 
bewerkstelligen;

Or. de

Amendement 21
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. is van mening dat de technische 
mogelijkheden om illegale inhoud en 
gecoördineerd niet-authentiek gedrag op 
te sporen, met name als gevolg van 
constante verbeteringen op het gebied van 
machinaal leren en de vooruitgang van 
AI in het algemeen, voortdurend in 
ontwikkeling zijn; dringt erop aan dat de 
invoering van geautomatiseerde 
opsporingsprocedures door de industrie 
wordt aanvaard;

Or. en

Amendement 22
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. dringt erop aan het rechtskader te 
versterken om ervoor te zorgen dat 
aanbieders van diensten doeltreffende 
maatregelen nemen en prompt handelen 
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om illegale inhoud uit hun diensten te 
verwijderen en dat dergelijke inhoud na 
verwijdering ontoegankelijk blijft;

Or. en

Amendement 23
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. is van mening dat de verspreiding 
en de effectiviteit van desinformatie en 
propaganda en andere vormen van 
informatiemanipulatie moeten worden 
tegengegaan en dat dit deels mogelijk is 
door burgers te helpen bij de verwerving 
van media- en digitale geletterdheid en 
kritisch denken, en door de 
onafhankelijke professionele journalistiek 
en kwaliteitsmedia te versterken;

Or. en

Amendement 24
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. verzoekt de Commissie het begrip 
“prompt handelen”, dat reeds is 
opgenomen in Richtlijn 2000/31/EG 
inzake elektronische handel, te 
verduidelijken;

Or. en
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Amendement 25
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. is van mening dat 
aanbieders van diensten onmiddellijk 
moeten optreden tegen inbreuken in 
verband met live-inhoud, zodra zij een 
melding van de rechthebbenden 
ontvangen;

Or. en

Amendement 26
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quinquies. vestigt de aandacht van de 
Commissie op recente nationale 
rechtszaken waarin dienstverleners 
worden verplichten inbreukmakende 
inhoud binnen 30 minuten te verwijderen;

Or. en

Amendement 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
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Paragraaf 2 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 sexies. benadrukt dat vrijwillige 
maatregelen die aanbieders van diensten 
nemen ter bestrijding van illegale of 
schadelijke inhoud, niet mogen leiden tot 
een beperking van hun aansprakelijkheid;

Or. en

Amendement 28
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 septies. herinnert eraan dat elke 
beperking van de aansprakelijkheid alleen 
van toepassing moet blijven op zuiver 
passieve digitale diensten, terwijl actieve 
diensten volledig aansprakelijk moeten 
blijven voor de inhoud van hun diensten;

Or. en

Amendement 29
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
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individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
is zich eveneens bewust van mogelijke 
wrijving tussen deze vrijheden en andere 
grondrechten, zoals veiligheid en 
eigendom – waaronder intellectueel 
eigendom – en van de onherstelbare 
gevolgen die kunnen ontstaan indien 
bepaalde inhoud niet vooraf wordt 
gecontroleerd; vraagt derhalve dat bij de 
inzet van alle technologisch mogelijke 
middelen ter bestrijding van schadelijke of 
illegale inhoud op het internet een 
rigoureuze norm wordt toegepast waarvan 
de parameters van tevoren bekend zijn bij 
de gebruikers; onderstreept dat het 
noodzakelijk is gebruikers in realtime op 
de hoogte te brengen van de activering 
van dergelijke controles en dat er een 
soepel proces moet zijn om bezwaar te 
maken tegen dergelijke besluiten, in 
eerste instantie bij de particuliere 
aanbieder en vervolgens bij een 
overheidsinstantie;

Or. es

Amendement 30
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
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bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel; stelt voor dat 
wanneer technologische middelen worden 
ingezet, met name om beslissingen van 
gerechtelijke of onafhankelijke 
autoriteiten af te dwingen, er behoefte is 
aan solide waarborgen inzake 
transparantie en verantwoordingsplicht, 
alsmede aan hooggekwalificeerd, 
onafhankelijk en onpartijdig 
overheidstoezicht;

Or. en

Amendement 31
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van 
geautomatiseerde technologische 
middelen ter bestrijding van schadelijke, 
illegale of illegaal gedeelde inhoud op het 
internet in deze zin wordt verboden omdat 
dit buitensporig is; verzoekt de Commissie 
uniforme regels inzake meldings- en 
actieprocedures vast te stellen om de 
verwijdering van illegale of illegaal 
gedeelde inhoud te bespoedigen;

Or. en
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Amendement 32
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat alle technologisch 
mogelijke middelen en specifieke 
maatregelen worden ingezet om 
schadelijke of illegale inhoud op het 
internet op te sporen en te verwijderen en 
om tegelijkertijd de toegang tot diverse en 
kwalitatief hoogstaande inhoud in de 
hedendaagse digitale omgeving te 
waarborgen; benadrukt dat dergelijke 
evenredige maatregelen in 
overeenstemming moeten zijn met de 
bestaande wettelijke bepalingen;

Or. en

Amendement 33
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen 
en meningsuitingen, informatie, de pers en 
vormen van artistieke en culturele 
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privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

Or. en

Amendement 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan Zver, Isabel Benjumea 
Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, alsmede de bescherming van het 
privékarakter van communicatie tussen 
individuele personen de basis vormen van 
een op vrijheid gerichte democratie en dat 
dit ook online onbeperkt van toepassing is; 
vraagt derhalve dat de inzet van alle 
technologisch mogelijke middelen ter 
bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin een 
voorafgaande grondwettelijke toetsing 
moet doorstaan en keert zich derhalve 
tegen controles vooraf van inhoud als een 
buitensporig middel;

3. wijst nadrukkelijk op het feit dat de 
bescherming en bevordering van de 
vrijheid en verscheidenheid van meningen, 
informatie, de pers en vormen van culturele 
expressie, de eigendomsrechten, alsmede 
de bescherming van het privékarakter van 
communicatie tussen individuele personen 
met elkaar in evenwicht moeten worden 
gebracht en de basis vormen van een op 
vrijheid gerichte democratie, zowel offline 
als online; vraagt derhalve dat bij de inzet 
van alle technologisch mogelijke middelen 
ter bestrijding van schadelijke of illegale 
inhoud op het internet in deze zin het 
beginsel van evenredigheid in acht wordt 
genomen;

Or. en
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Amendement 35
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat ervoor moet worden 
gezorgd dat de verzameling en verwerking 
van alle persoonsgegevens die niet vallen 
onder het toepassingsgebied van Richtlijn 
(EU) 2016/680 betreffende de 
bescherming van natuurlijke personen in 
verband met de verwerking van 
persoonsgegevens door bevoegde 
autoriteiten met het oog op 
rechtshandhaving, of onder het 
toepassingsgebied van de algemene 
verordening gegevensbescherming van de 
EU (AVG), geschiedt in overeenstemming 
met de beginselen van legaliteit, 
noodzakelijkheid en evenredigheid, zoals 
vastgesteld in artikel 9 van het Verdrag 
van de Raad van Europa tot bescherming 
van personen met betrekking tot de 
geautomatiseerde verwerking van 
persoonsgegevens (ETS nr. 108);

Or. en

Amendement 36
Morten Løkkegaard, Monica Semedo, Irena Joveva, Ilana Cicurel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. erkent dat de praktijkcode inzake 
desinformatie heeft bijgedragen tot het 
structureren van een dialoog met 
platformen en regelgevende instanties; 
stelt voor dat onlineplatformen 
doeltreffende en passende waarborgen 
moeten bieden, met name om ervoor te 
zorgen dat zij zorgvuldig, evenredig en 



PE650.393v01-00 24/48 AM\1202684NL.docx

NL

niet-discriminerend te werk gaan en om te 
voorkomen dat inhoud wordt verwijderd 
die niet illegaal is;

Or. en

Amendement 37
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat inhoud, die op 
grond van het recht van de Unie of het 
nationale recht legaal is en legaal wordt 
gedeeld, online moet blijven en dat het 
verwijderen van inhoud niet mag leiden 
tot de identificatie van individuele 
gebruikers of tot de verwerking van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 38
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. is van mening dat er voor 
platformen die als poortwachter fungeren, 
criteria inzake de prominente presentatie 
van betrouwbare kwaliteitsvolle media-
inhoud moeten worden overwogen die 
afgestemd zijn op de relevante markten en 
die de nationale taalwetten in acht 
nemen;

Or. en
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Amendement 39
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat de toegang tot de 
markt voor niet-particuliere entiteiten, 
zoals ngo’s, bibliotheken, culturele 
instellingen, onderzoekscentra, culturele 
netwerken en universiteiten moet worden 
verbeterd;

Or. en

Amendement 40
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. is van mening dat de 
platformaansprakelijkheid moet worden 
afgestemd op de omvang van de aanbieder 
en dat er een duidelijk onderscheid moet 
worden gemaakt in de mate waarin 
platformen optreden ten aanzien van de 
inhoud op basis van duidelijke en 
verifieerbare criteria en aspecten, zoals 
redactionele functies, feitelijke kennis en 
een bepaalde mate van controle; is voorts 
van mening dat elk systeem dat zal 
worden voorgesteld, vergezeld moet gaan 
van een solide reeks waarborgen voor de 
grondrechten en een adequaat, 
onafhankelijk en onpartijdig 
overheidstoezicht;

Or. en

Amendement 41
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Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. dringt aan op sterke waarborgen 
om misbruik van gebruikersgegevens te 
voorkomen, onder meer door te zorgen 
voor algoritmische transparantie en 
verantwoordingsplicht en door 
onderzoekers en openbare 
toezichthouders toegang te verlenen tot 
relevante gegevens;

Or. en

Amendement 42
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat aanbieders van platformen 
klachten- en beroepsmechanismen ter 
beschikking stellen van de gebruikers en 
eventuele klachten en beroepen zonder 
onnodige vertraging afhandelen;

Or. en

Amendement 43
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 ter. vraagt om oplossingen om een 
eerlijke mededinging en gelijke toegang 
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tot de eengemaakte markt voor 
sportevenementen en diensten uit alle 
lidstaten mogelijk te maken;

Or. en

Amendement 44
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. is er vast van overtuigd dat 
de kwestie van platformwerkers moet 
worden aangepakt door middel van 
specifieke, arbeidsgerichte wetgeving en 
niet in een wet die betrekking heeft op 
digitale diensten; stelt voor dat aanbieders 
van platformen als werkgever van 
platformwerkers ervoor verantwoordelijk 
moeten zijn om te voorzien in kwalitatief 
hoogstaand werk, individuele 
arbeidsrechten, sociale bescherming, 
opleiding en de naleving van de vereisten 
inzake gezondheid en veiligheid op het 
werk; herhaalt dat een bepaling waarin er 
wettelijk van wordt uitgegaan dat 
platformwerkers werknemers zijn, ervoor 
zou zorgen dat aanbieders van platformen 
de vereiste verantwoordelijkheid als 
werkgever dragen, de arbeidsrechten 
waarborgen en bijdragen aan de sociale 
zekerheid van de platformwerkers;

Or. en

Amendement 45
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

3 quater. verzoekt de Commissie 
ervoor te zorgen dat aanbieders van 
platformen transparantieverslagen ter 
beschikking stellen die informatie 
bevatten over het aantal gevallen waarin 
inhoud verkeerdelijk als illegaal of als 
illegaal gedeeld is aangemerkt, en dat de 
bevoegde autoriteiten informatie ter 
beschikking stellen over het aantal 
gevallen waarin een verwijdering heeft 
geleid tot een onderzoek en de vervolging 
van criminaliteit;

Or. en

Amendement 46
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. benadrukt dat het verlenen 
van toegang voor mediaondernemingen 
tot relevante gegevens (d.w.z. 
publieksbereik en reclamegegevens) van 
platformen met een dominante 
marktpositie van cruciaal belang is om 
oneerlijke mededinging te helpen 
voorkomen;

Or. en

Amendement 47
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. dringt aan op een 
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verhoogde samenwerking tussen 
regelgevende instanties of organen voor 
de media en andere nationale 
regelgevende instanties, zowel binnen als 
tussen de lidstaten, teneinde de impact 
van platformen met een dominante 
marktpositie op de media-ecosystemen 
doeltreffender aan te pakken en teneinde 
beste praktijken uit te wisselen en 
specifieke kwesties, zoals desinformatie, 
beter aan te pakken; is in dit verband van 
mening dat er behoefte is aan coördinatie 
op EU-niveau; roept de Commissie op de 
mogelijkheden te onderzoeken om de 
bevoegdheden van de Europese Groep van 
regulerende instanties voor audiovisuele 
mediadiensten (ERGA) uit te breiden tot 
het toezicht op de dominante platformen;

Or. en

Amendement 48
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. benadrukt dat er een 
doeltreffende manier moet worden 
gevonden om de intellectuele-
eigendomsrechten naar behoren en op 
passende wijze te handhaven, zodat de 
culturele en creatieve industrie worden 
gestimuleerd zonder dat de vrijheid van 
meningsuiting wordt aangetast; is van 
mening dat dit evenwicht ook proactieve 
maatregelen moet omvatten die zo nodig 
worden toegepast om ervoor te zorgen dat 
illegale en schadelijke inhoud niet alleen 
van onlineplatformen wordt verwijderd, 
maar ook ontoegankelijk blijft;

Or. en
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Amendement 49
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de openbare, net- 
en technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, eerlijke 
mededinging, en het creëren van een 
digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke 
burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie, en de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep te nemen.

4. is van mening dat de governance 
van technologie zodanig moet worden 
uitgevoerd dat innovatie niet wordt 
verstoord en de vrijheid van 
meningsuiting niet wordt beknot; 
onderstreept dat de openbare, net- en 
technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, eerlijke 
mededinging, en het creëren van een 
digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke 
burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, media, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie; 
herinnert aan de bevindingen in het 
verslag van 2017 waartoe de Commissie 
opdracht heeft gegeven, namelijk dat “er 
weinig reden lijkt te zijn om aan te nemen 
dat een nultarief aanleiding geeft tot 
mededingingsbezwaren”1 bis; is echter van 
mening dat de Commissie wellicht de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep moet nemen in de 
toekomst;
_________________
1 bis 
https://ec.europa.eu/competition/publicati
ons/reports/kd0217687enn.pdf

Or. en
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Amendement 50
Marcel Kolaja

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de openbare, net- 
en technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, eerlijke 
mededinging, en het creëren van een 
digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke 
burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie, en de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep te nemen.

4. onderstreept dat de openbare, net- 
en technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, eerlijke 
mededinging, en het creëren van een 
digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke 
burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie, en de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep te nemen; herinnert 
eraan dat openbronsoftware, open 
standaarden en open technologieën het 
meest geschikt zijn om interoperabiliteit, 
eerlijke mededinging en toegankelijkheid 
te waarborgen;

Or. en

Amendement 51
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. onderstreept dat de openbare, net- 4. onderstreept dat de openbare, net- 
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en technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, eerlijke 
mededinging, en het creëren van een 
digitale diensteninfrastructuur mogelijk 
maakt waartoe ook de toegang van elke 
burger van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie, en de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep te nemen.

en technologisch neutrale toegang tot het 
internet een bijzondere wettelijke 
bescherming moet genieten, omdat hij de 
basis vormt voor de noodzakelijke 
interoperabiliteit van diensten en systemen, 
zorgt voor verscheidenheid, digitale creatie 
bevordert, en eerlijke mededinging, en het 
creëren van een digitale 
diensteninfrastructuur mogelijk maakt 
waartoe ook de toegang van elke burger 
van de Unie tot een kwalitatief goed 
aanbod van informatie, opleiding, 
wetenschap en cultuur behoort; dringt er 
derhalve bij de Commissie op aan zich 
meer in te zetten voor de gelijke, niet-
discriminerende behandeling van het 
gehele gegevensverkeer in de Unie, en de 
weerslag van aanbiedingen tegen nultarief 
op de mededinging in de Unie andermaal 
kritisch onder de loep te nemen;

Or. en

Amendement 52
François-Xavier Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. verzoekt de Commissie 
maatregelen in te voeren om platformen 
en aanbieders van hostingdiensten ertoe 
te verplichten dat zij voorkomen dat 
minderjarigen toegang krijgen tot 
pornografische en kinderpornografische 
inhoud; herinnert eraan dat dergelijke 
inhoud, die zeer vaak vrij beschikbaar is, 
de jongsten diepgaand kan destabiliseren 
in hun ontdekking van affectiviteit en 
seksualiteit; benadrukt dat een groot deel 
van de pornografische inhoud op het 
internet seksistische stereotypen 
overbrengt die vaak de waardigheid van 
vrouwen ernstig ondermijnen en zelfs 
bijdragen aan het bagatelliseren van 
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scènes van misbruik of geweld; benadrukt 
dat de verdediging van de vrouwenrechten 
en de bestrijding van gendergerelateerd 
en seksueel geweld een vastberaden 
optreden vereisen om te voorkomen dat 
minderjarigen met doeltreffende 
technologische middelen aan dergelijke 
inhoud worden blootgesteld; herinnert 
aan de noodzaak om daartoe ambitieuze 
regels vast te stellen voor aanbieders van 
internettoegang en aan het belang van 
een versterkte samenwerking op Europees 
niveau, zodat de makers van illegale 
inhoud snel kunnen worden opgespoord;

Or. fr

Amendement 53
Irena Joveva, Morten Løkkegaard, Ilana Cicurel, Laurence Farreng, Monica Semedo

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. roept op tot actie tegen 
haatuitingen, met inbegrip van racisme, 
vreemdelingenhaat, homofobie en 
gendergeweld, teneinde een veiligere en 
meer beveiligde onlineomgeving voor 
burgers en ondernemingen te bevorderen, 
waarbij tevens moet worden 
samengewerkt met factcheckers en 
onderzoekers; moedigt de strijd tegen bots 
en nepaccounts aan en pleit ervoor dat 
betaalde politieke onlineadvertenties 
gemakkelijk herkenbaar zijn; stelt voor 
om duidelijke grenzen te stellen aan de 
verwerking van gegevens voor 
onderzoeksdoeleinden teneinde een 
privacyconforme toegang tot gegevens 
over politieke advertenties te 
vergemakkelijken; moedigt onlinediensten 
aan om meer transparantie te bieden over 
hun beleid en processen voor het 
aanpakken van illegale en schadelijke 
inhoud en voor het tegengaan van de 
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verspreiding van desinformatie, en om 
hun gebruikers transparante en duidelijke 
uitleg te geven over de toepassing van de 
regels van de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG);

Or. en

Amendement 54
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de wet inzake 
digitale diensten moet worden toegepast 
zonder afbreuk te doen aan de bepalingen 
in de richtlijn inzake auteursrechten en 
verwante rechten in de digitale 
eengemaakte markt (richtlijn inzake 
auteursrechten); herinnert eraan dat de 
“aanbieder van een onlinedienst voor het 
delen van content” zoals gedefinieerd in 
artikel 2, alinea 1, punt 6, van de richtlijn 
inzake auteursrechten, 
verantwoordelijkheden heeft met 
betrekking tot activiteiten die relevant zijn 
vanuit het oogpunt van auteursrechten, 
en dat de veiligehavenbepalingen uit de 
richtlijn inzake elektronische handel en 
vergelijkbare bepalingen die mogelijk 
worden opgenomen in de wet inzake 
digitale diensten, niet voor deze platforms 
zullen gelden;

Or. es

Amendement 55
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt het belang van nieuwe 
digitale creatieve industrieën en van de 
toegevoegde waarde van digitale 
technologieën in verschillende culturele, 
onderwijs-, media-, sport- en 
jeugdgerelateerde sectoren; verzoekt de 
Commissie wetgeving voor te stellen die 
de ontwikkeling van deze nieuwe trend 
mogelijk maakt, het creatieve werk van 
auteurs en makers beschermt en zorgt 
voor een eerlijke en gelijke interne markt 
voor iedereen, onafhankelijk van hun 
regio of van hun lidstaat;

Or. en

Amendement 56
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent de noodzaak om de 
verantwoordelijkheden van 
ondernemingen op het gebied van de 
mensenrechten te definiëren in 
overeenstemming met het kader “Protect, 
Respect and Remedy” van de leidende 
beginselen van de VN inzake het 
bedrijfsleven en mensenrechten, die 
onverwijld moeten worden omgezet in 
juridisch bindende normen van het 
internationale recht, door met name een 
mensenrechtenbenadering te vereisen 
voor de ontwikkeling van 
dienstenvoorwaarden en 
gemeenschapsnormen, alsmede 
beleidsmaatregelen die de toegang tot en 
het gebruik van hun platform regelt;

Or. en
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Amendement 57
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Theodoros 
Zagorakis, Peter Pollák, François-Xavier Bellamy, Iuliu Winkler, Asim Ademov, Milan 
Zver, Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat illegale online-
inhoud, waaronder piraterij en vervalsing, 
een enorme en voortdurende bedreiging 
voor de Europese burgers en voor de 
Europese culturele en creatieve industrie 
vormt, zodat het rechtskader aangepast 
moet blijven aan de omvang en de 
viraliteit die de technologische 
ontwikkeling thans toelaat;

Or. en

Amendement 58
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat het beginsel dat 
aanbieders van internettoegang niet 
verantwoordelijk zijn voor de inhoud die 
zij via hun netwerken doorgeven, omdat 
zij geen controle hebben over die inhoud 
(“doorgeefluik”), moet worden 
gehandhaafd, aangezien dit een van de 
hoekstenen van een vrij internet is;

Or. de

Amendement 59
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
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Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de Unie, door de 
regels inzake de aanpak van bezwaarlijke 
inhoud door dienstverleners te 
actualiseren, een veiligere en meer 
beveiligde onlineomgeving voor haar 
burgers en ondernemingen kan 
bevorderen;

Or. en

Amendement 60
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat het toenemende 
gebruik van internet voor de verkoop van 
boeken gepaard moet gaan met 
maatregelen om de culturele diversiteit te 
waarborgen, zodat iedereen gelijke 
toegang tot lectuur krijgt en het beginsel 
van een eerlijke en billijke vergoeding 
voor de rechthebbenden en de diversiteit 
van de publicaties van uitgeverijen wordt 
beschermd; herhaalt de noodzaak om een 
eerlijke mededinging op de digitale 
eengemaakte markt in stand te houden 
door het beginsel van interoperabiliteit op 
te leggen;

Or. fr

Amendement 61
Victor Negrescu

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt het groeiende belang 
van de nieuwe digitale media in de 
eengemaakte markt; roept op tot 
wetgevende maatregelen om 
onafhankelijke journalistiek te 
beschermen, nepnieuws te bestrijden en 
de rechten van auteurs en journalisten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 62
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat de huidige regels 
moeten worden geactualiseerd en 
gewijzigd in overeenstemming met de 
technologische vooruitgang, in plaats van 
dat er meer regelgeving wordt toegevoegd, 
en dat tegelijkertijd overbodige en 
verouderde regelgeving moet worden 
geschrapt;

Or. en

Amendement 63
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. dringt erop aan dat ook de 
apparatuurneutraliteit aan de orde komt, 
omdat alleen in combinatie met 
netneutraliteit een verantwoorde 
consumentenbeslissing van begin tot eind 
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kan worden gewaarborgd;

Or. de

Amendement 64
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat alle maatregelen die 
in het kader van de nieuwe wet worden 
genomen, waaronder de maatregelen die 
door de autoriteiten van de lidstaten en de 
Unie worden genomen, zo transparant 
mogelijk moeten zijn;

Or. en

Amendement 65
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt tussenpersonen 
van diensten van de 
informatiemaatschappij een “Know Your 
Business Customer”-protocol (KYBC) in 
te voeren om de identiteit van hun 
zakelijke klanten te verifiëren 
overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/31/EG, waarbij zij verplicht 
zijn de verlening van hun diensten 
onmiddellijk te weigeren of te beëindigen 
indien de informatie over de identiteit van 
hun zakelijke klant onjuist, misleidend of 
anderszins ongeldig is; merkt op dat een 
dergelijk KYBC-protocol geen gevolgen 
heeft voor de eindgebruikers van diensten 
van de informatiemaatschappij en bedoeld 
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is voor de legale verspreiding van 
creatieve en culturele inhoud;

Or. de

Amendement 66
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. geeft uiting aan zijn 
bezorgdheid over de ongepaste 
beperkingen ten aanzien van non-
profitorganisaties en kleine particuliere 
tussenpersonen; dringt erop aan 
objectieve criteria vast te stellen die 
voorzien in duidelijke vrijstellingen, 
waardoor aanbieders van diensten voor 
het delen van inhoud hun potentieel 
kunnen benutten om een grotere omvang 
te bereiken, en een echt gelijk speelveld te 
bevorderen, dat op zijn beurt geen 
belemmering zou vormen voor het recht 
op wetenschap en cultuur;

Or. en

Amendement 67
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt de noodzaak om 
de onzekerheid te verminderen door 
precieze en ondubbelzinnige definities te 
formuleren, zodat in de regelgeving een 
goed evenwicht tussen de rol en de 
verantwoordelijkheden van 
onlinetussenpersonen wordt behouden en 
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de consumenten worden beschermd;

Or. en

Amendement 68
François-Xavier Bellamy, Tomasz Frankowski

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de lidstaten om, in 
samenwerking met de internetactoren, 
Europol en Eurojust, de meldings- en 
actieprocedures doeltreffender te maken 
voor het verwijderen van gewelddadige en 
kinderpornografische inhoud;

Or. fr

Amendement 69
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. verzoekt de Commissie 
eindelijk de gevaren aan te pakken die 
uitgaan van onlineplatformen die als 
poortwachter fungeren voor bepaalde 
delen van het internet (bijv. appstores, 
zoekmachines, sociale netwerken, 
platformen voor elektronische handel of 
besturingssystemen) en regelgevende 
maatregelen te nemen, zo nodig in een 
afzonderlijk rechtskader, om de vrijheid 
van meningsuiting, het pluralisme van 
inhoud en de bescherming van de 
culturele diversiteit en de eerlijke 
mededinging te bevorderen;

Or. de
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Amendement 70
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt de noodzaak om 
doeltreffende en tijdige rechtsmiddelen 
vast te stellen die voor iedereen 
toegankelijk zijn, zonder discriminatie, en 
die gekenmerkt worden door 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid;

Or. en

Amendement 71
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat platformen 
altijd verantwoordelijk moeten zijn voor 
het verwijderen of ontoegankelijk maken 
van illegale inhoud zodra deze op hun 
diensten zijn geïdentificeerd; 

Or. en

Amendement 72
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. benadrukt dat 
sectorspecifieke regelingen in beginsel 
voorrang hebben op horizontale 



AM\1202684NL.docx 43/48 PE650.393v01-00

NL

regelingen; benadrukt in dit verband met 
name dat een toekomstige wet inzake 
digitale diensten de regelingen van de 
bestaande richtlijn audiovisuele 
mediadiensten niet mag intrekken, 
ondermijnen of belemmeren in de verdere 
ontwikkeling ervan, maar dat de 
specifieke regelingen van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten voorrang 
blijven krijgen;

Or. de

Amendement 73
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. is er vast van overtuigd dat 
de nieuwe wet moet voorzien in een 
verplichting inzake interconnectiviteit van 
digitale diensten en overdraagbaarheid 
van gegevens, alsmede in strikte regels 
voor gegevensbescherming en een strikte 
bescherming van de 
gegevenssoevereiniteit;

Or. en

Amendement 74
Elżbieta Kruk, Ryszard Antoni Legutko

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. benadrukt dat 
onlinediensten transparantie moeten 
bieden over hun beleid en processen voor 
de aanpak van illegale inhoud en de 
beroepsmogelijkheden die ter beschikking 
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staan van de gebruikers;

Or. en

Amendement 75
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. herhaalt dat de geplande en 
reeds besloten uitbreiding van het 
toepassingsgebied van de richtlijn 
audiovisuele mediadiensten tot aanbieders 
van videoplatformen en sociale netwerken 
met betrekking tot de verspreiding van 
audiovisuele inhoud een belangrijke 
bijdrage kan leveren aan het terugdringen 
van desinformatie en haatuitingen op het 
internet, en dringt er nogmaals op aan dat 
deze richtlijn snel in nationaal recht 
wordt omgezet;

Or. de

Amendement 76
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. is er vast van overtuigd dat 
de richtlijn inzake elektronische 
handel1 bis een stuk wetgeving is dat 
aanzienlijk succes kent en 20 jaar zonder 
belemmeringen van kracht is, en meent 
derhalve dat een codificatie van de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie een passende volgende 
stap is;
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_________________
1 bis Richtlijn 2000/31/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
8 juni 2000 betreffende bepaalde 
juridische aspecten van de diensten van 
de informatiemaatschappij, met name de 
elektronische handel, in de interne markt 
(“richtlijn inzake elektronische handel”). 

Or. en

Amendement 77
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. wijst op de 
verantwoordelijkheid van platformen om 
inhoud die als onwettig is aangemerkt, te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken 
en om gemeenschapsnormen op te leggen 
die beledigende en schandelijke uitingen 
beperken; 

Or. en

Amendement 78
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. is er vast van overtuigd dat 
de platformaansprakelijkheid met 
betrekking tot illegale en onveilige 
producten moet worden aangescherpt, 
zodat de digitale eengemaakte markt 
wordt versterkt; herinnert eraan dat de 
platformaansprakelijkheid in die gevallen 
geschikt moet zijn voor het doel ervan, 



PE650.393v01-00 46/48 AM\1202684NL.docx

NL

rekening houdend met de bestaande 
consumentenwaarborgen die te allen tijde 
in acht moeten worden genomen en met 
de vaststelling van bijkomende 
beroepsmogelijkheden voor 
detailhandelaren en consumenten; is van 
mening dat het systeem alleen kan 
functioneren als de 
handhavingsautoriteiten over voldoende 
bevoegdheden, instrumenten en middelen 
beschikken om de bepalingen te 
handhaven en efficiënt samen te werken 
in gevallen met een transnationaal 
element;

Or. en

Amendement 79
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. dringt erop aan dat 
aanbieders van audiovisuele 
mediadiensten toegang krijgen tot de 
gegevens die worden gegenereerd door of 
rechtstreeks verband houden met de 
diensten of inhoud die zij leveren, 
wanneer deze worden aangeboden op 
wereldwijde digitale platformen, waarbij 
steeds de regels inzake de bescherming 
van persoonsgegevens en de persoonlijke 
levenssfeer in acht moeten worden 
genomen; 

Or. de

Amendement 80
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 octies. benadrukt de noodzaak van 
regels die een snelle verwijdering mogelijk 
maken van sites of socialemedia-accounts 
waarop oplichting en fraude zijn 
vastgesteld; 

Or. en

Amendement 81
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. dringt erop aan dat op 
gegevens gebaseerde reclamemodellen 
worden gereguleerd, met strikte 
transparantieregels en 
interoperabiliteitsverplichtingen voor 
platformen met een dominante 
marktpositie;

Or. de

Amendement 82
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. benadrukt dat de bestaande 
regels moeten worden aangepast aan het 
digitale tijdperk en de technologische 
vooruitgang, met als doel de toegang tot 
Europese werken te bevorderen en de 
culturele diversiteit te behouden;

Or. en
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Amendement 83
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 decies. dringt erop aan dat een 
bindende Europese “single sign-on”-
norm wordt ingevoerd voor digitale 
diensten en downstreamdiensten, voor 
zover deze in de EU worden aangeboden, 
met inbegrip van mobiele apps en 
websites, om ook in de toekomst een 
onafhankelijke toegang voor de EU-
burgers te waarborgen;

Or. de

Amendement 84
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 decies. wijst op de voordelen van 
wederzijds ondersteunende benaderingen 
zoals vrijwillige praktijken, coregulering, 
zelfregulering en cobestuur, die het 
mogelijk maken om te leren, lessen te 
delen en te profiteren van de ervaring van 
anderen, en tegelijkertijd bestaande 
praktijken te verbeteren en nieuwe 
praktijken te ontwikkelen;

Or. en


