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Amendement 1
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken;

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken; 
wijst erop dat consumentenbescherming, 
de veiligheid van de gebruiker, de 
mogelijkheid van anonimiteit online en de 
vrijheid van meningsuiting centraal 
moeten staan bij het beschermen van de 
grondrechten; benadrukt dat het 
belangrijk is consumenten en gebruikers 
te helpen om wat betreft hun eigen 
gegevens en identiteit meer regie en 
verantwoordelijkheid te nemen;

Or. en

Amendement 2
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken;

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie, eigendomsrechten en de 
bescherming daarvan kan worden 
afgeweken, en dat zij met elkaar in 
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evenwicht moeten worden gebracht;

Or. en

Amendement 3
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken;

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief en alomvattend systeem van 
waarden en beginselen vormen, zoals het 
recht op privacy van communicatie, 
vrijheid van meningsuiting en vrijheid en 
pluriformiteit van de media, en herinnert 
eraan dat deze vrĳheden moeten worden 
geëerbiedigd, ook door privaatrechtelijke 
overeenkomsten of zakelijke 
voorwaarden;

Or. en

Amendement 4
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken;

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie, eigendom en de 
bescherming daarvan kan worden 
afgeweken;

Or. en
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Amendement 5
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. wijst erop dat de grondrechten een 
objectief waardensysteem vormen dat 
ervoor zorgt dat ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden van de 
fundamentele vrijheden op het gebied van 
communicatie kan worden afgeweken;

1. wijst erop dat de grondrechten zoals 
de vrijheid van meningsuiting en 
informatie een objectief waardensysteem 
vormen waarvan ook niet door middel van 
privaatrechtelijke overeenkomsten of 
zakelijke voorwaarden kan worden 
afgeweken;

Or. en

Amendement 6
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. pleit voor het vestigen van een 
moderne grondrechtenopvatting, volgens 
welke grondrechten niet slechts 
defensieve rechten tegenover de staat 
vormen, maar ook de vrijheid beschermen 
doordat ze de macht beperken; de 
grondrechten moeten immers ook 
verplichtingen opleggen aan degenen die 
macht uitoefenen door hun technische 
infrastructuur; in het geval van een 
dergelijke situationele 
grondrechtenbinding van private actoren 
op hetzelfde niveau als de staat moet 
rekening worden gehouden met de mate 
waarin sprake is van een oligopolistische 
machtspositie, marktdominant of quasi-
monopolistisch handelen, de mate waarin 
gebruikers afhankelijk zijn van het 
aanbod, evenals de desbetreffende 
belangen van de gebruiker, van de 
machtige actoren zelf en van andere derde 
partijen;
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Or. de

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat de Wet inzake 
digitale diensten volledig in 
overeenstemming moet zijn met de 
doelstelling van het waarborgen van de 
bescherming van de grondrechten, met 
inbegrip van het recht op vrijheid van 
meningsuiting en informatie, privacy, 
evenals het recht op eigendom, waaronder 
intellectuele eigendom;

Or. en

Amendement 8
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. is van oordeel dat alle toekomstige 
wetgevingsvoorstellen betreffende digitale 
diensten in overeenstemming moeten zijn 
met de bescherming van de grondrechten, 
met inbegrip van de eerbiediging van de 
vrijheid van meningsuiting, het 
privéleven, culturele en taalkundige 
verscheidenheid, de vrijheid van kunsten 
en de bescherming van persoonsgegevens;

Or. en
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Amendement 9
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. benadrukt dat een reeks 
doeltreffende grondrechtenwaarborgen 
nodig is om het openbaar belang te 
beschermen, met inbegrip van de vrijheid 
van meningsuiting en kwalitatief 
hoogstaande inhoud, en om het niveau 
van transparantie en 
verantwoordingsplicht te verhogen;

Or. en

Amendement 10
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. wijst erop dat de vrijheid van 
kunsten en wetenschappen bindend is en 
derhalve niet mag worden ondermijnd 
door nieuwe wetgeving;

Or. en

Amendement 11
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt dat inhoud die volgens 
Unierecht of nationaal recht legaal is en 
op legale wijze wordt gedeeld, online moet 
blijven en dat de eventuele verwijdering 
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van die inhoud niet mag leiden tot de 
identificatie van individuele gebruikers, 
noch tot de verwerking van 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 12
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat het media-
ecosysteem lijdt onder de verstorende 
effecten van onlineplatforms; benadrukt 
dat overheidsinstanties een positieve 
verplichting hebben om een rechtskader 
vast te stellen waardoor de ontwikkeling 
van onafhankelijke en pluriforme media 
wordt bevorderd;

Or. en

Amendement 13
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle proactieve 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt; benadrukt dat 
het overkoepelende wettelijke kader moet 
worden geëerbiedigd, aan rechterlijk 
toezicht moet worden onderworpen en niet 
aan het oordeel van particuliere 
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ondernemingen mag worden overgelaten; 
pleit voor het creëren van een duidelijk 
EU-breed kader voor het blokkeren van 
inhoud, met duidelijke beperkingen, 
waarbij transparantie wordt bevorderd 
wat betreft welke inhoud wordt 
geblokkeerd en waarom; pleit voor 
evenwichtige oplossingen wat betreft de 
verwijdering van inhoud, met 
samenwerking tussen platforms, 
regelgevende instanties, factcheckers en 
gebruikers; benadrukt dat het voor 
platforms in aanvulling op hun eigen 
doeltreffende en passende waarborgen 
een prioriteit moet zijn AVG-conforme 
gegevens over illegale activiteiten te delen 
met wetshandhavingsautoriteiten ;

Or. en

Amendement 14
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt; is van oordeel 
dat deze sectorspecifieke regels de 
ongehinderde toegang tot mediadiensten 
en inhoud kunnen waarborgen en de 
vrijheid en het pluralisme van de media 
kunnen bevorderen;

Or. en

Amendement 15
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa



PE650.541v01-00 10/28 AM\1203655NL.docx

NL

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen worden 
toegepast in overeenstemming met de 
grondrechten en herinnert aan de 
verplichting voor platforms en andere 
onlinediensten om illegale en onwettige 
inhoud onmiddellijk van hun platform en 
diensten te verwijderen, onverminderd de 
toezichtrol van overheidsinstanties;

Or. en

Amendement 16
Tomasz Frankowski, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter Pollák, Asim Ademov, 
Isabel Benjumea Benjumea

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen de grondrechten 
volledig moeten eerbiedigen en herinnert 
eraan dat dergelijke verplichte 
beschermingsmaatregelen worden 
toegepast binnen een wettelijk kader en 
aan rechterlijk toezicht worden 
onderworpen;

Or. en

Amendement 17
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die tegelijkertijd 
afbreuk zouden kunnen doen aan de 
grondrechten, overheidstaken blijven die 
aan een volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen of individuen plaatsvindt;

Or. en

Amendement 18
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. dringt erop aan dat alle 
beschermingsmaatregelen die 
tegelijkertijd afbreuk zouden kunnen doen 
aan de grondrechten, overheidstaken 
blijven die aan een volledige rechterlijke 
toetsing zijn onderworpen, en dat geen 
overdracht van overheidstaken aan 
particuliere ondernemingen plaatsvindt;

2. dringt erop aan dat alle 
maatregelen die tegelijkertijd afbreuk 
zouden kunnen doen aan de grondrechten, 
overheidstaken blijven die aan een 
volledige rechterlijke toetsing zijn 
onderworpen, en dat geen overdracht van 
overheidstaken aan particuliere 
ondernemingen plaatsvindt;

Or. en

Amendement 19
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie ervoor te 
zorgen dat platformexploitanten 
transparantieverslagen beschikbaar 
stellen die informatie bevatten over het 
aantal gevallen waarin inhoud onterecht 
werd aangemerkt als illegale of illegaal 
gedeelde inhoud, en dat de bevoegde 
autoriteiten informatie beschikbaar 
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moeten stellen over het aantal gevallen 
waarin verwijdering leidt tot onderzoek 
naar en de vervolging van strafbare 
feiten;

Or. en

Amendement 20
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst erop dat sommige schadelijke 
inhoud of gedeeltelijk juiste informatie 
niet noodzakelijkerwijs illegaal is; merkt 
op dat automatische filterinstrumenten 
kunnen leiden tot het uitfilteren van 
legale inhoud; acht het noodzakelijk te 
waarborgen dat de eigenaars van inhoud 
hun rechten voldoende kunnen 
verdedigen wanneer hun inhoud is 
verwijderd;

Or. en

Amendement 21
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat de monitoring die 
onlineplatforms en andere diensten 
toepassen op hun inhoud moet voldoen 
aan strenge en transparante normen die 
bekend zijn bij hun gebruikers, en een 
effectief recht op beroep tegen 
beslissingen moet omvatten, ten eerste bij 
het onlineplatform of de dienst, maar ook 
bij een overheidsinstantie;
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Or. en

Amendement 22
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. stelt voor bijzondere aandacht te 
schenken aan de bescherming van 
kinderen en jongeren en deze 
bescherming ook op het gebied van 
gegevensbescherming te garanderen en 
verzoekt dat onlinediensten met het oog 
op de bescherming van kinderen en 
jongeren aan de grootste beperkingen op 
het gebied van gegevensbescherming 
worden onderworpen;

Or. de

Amendement 23
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. wijst opnieuw op de 
werkzaamheden die de Commissie van de 
Verenigde Naties voor de rechten van de 
mens heeft verricht voor de verdere 
interpretatieve uitwerking van de teksten 
van de mensenrechtenverdragen van de 
VN om deze geschikt te maken voor het 
digitale tijdperk, en op de werkzaamheden 
in het kader van de speciale procedures 
van de VN-Mensenrechtenraad;

Or. en
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Amendement 24
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 ter. wijst erop dat zachte coördinatie-, 
ondersteunende of aanvullende 
maatregelen zoals gedragscodes of zelf- 
en coregulering efficiënte 
reguleringsinstrumenten kunnen zijn, 
voor zover overheidsdiensten toezien op de 
werking ervan en wettelijk is bepaald dat 
regelgeving door de overheid plaatsvindt 
indien is aangetoond dat de maatregelen 
niet werken, aangezien met deze 
maatregelen vaak snel en met 
betrokkenheid van niet-EU-deelnemers 
kan worden gereageerd op veranderende 
omstandigheden;

Or. de

Amendement 25
Petra Kammerevert

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 quater. wijst erop dat de 
rechtshandhaving ook in 
grensoverschrijdende gevallen in beginsel 
de verantwoordelijkheid is van de 
nationale regelgevende instanties en niet 
zonder duidelijke reden naar het 
Europees niveau mag worden 
overgedragen; is voorts van oordeel dat 
het beginsel van het land van oorsprong 
wordt versterkt wanneer de nationale 
regelgevende instanties beschikken over 
doeltreffende instrument voor 
rechtshandhaving en efficiënte 
procedures voor grensoverschrijdende 
samenwerking; op Europees niveau moet 
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dit worden ondersteund met vlotte en 
efficiënte 
geschillenbeslechtingsprocedures, die 
voor duurzame rechtsvrede zorgen;

Or. de

Amendement 26
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen;

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen; pleit 
ervoor Europese waarden te bevorderen 
in een veilige digitale omgeving en daarbij 
de verscheidenheid van meningen, 
netneutraliteit, de vrijheid van 
meningsuiting en de toegang tot 
informatie te bevorderen; pleit voor 
duidelijke, uniforme regels zodat meer 
platforms en actoren in de reclamesector 
hun beginselen toepassen met betrekking 
tot platformaansprakelijkheid, illegale of 
schadelijke inhoud, 
verantwoordingsplicht bij het gebruik van 
algoritmen, transparante reclame en de 
strijd tegen de verspreiding van 
desinformatie, haatzaaiende uitlatingen 
en nepaccounts of door een bot beheerde 
accounts, teneinde de fundamentele 
mensenrechten en vrijheden te behouden;

Or. en
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Amendement 27
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke 
digitale vrijheid garanderen, in de 
mondiale concurrentie een niet te 
onderschatten voordeel vormen, en 
verzoekt de Commissie de ontwikkeling 
van deze diensten gerichter te bevorderen;

3. is er sterk van overtuigd dat in de 
EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, de bescherming van 
intellectuele eigendom, de bevordering 
van culturele verscheidenheid en de 
vrijheid van informatie en communicatie 
garanderen, in de mondiale concurrentie 
een niet te onderschatten voordeel vormen, 
en verzoekt de Commissie de ontwikkeling 
van deze diensten systematisch gerichter te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 28
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen;

3. dringt erop aan te erkennen dat deze 
in de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen door 
middel van duidelijke en efficiënte 
oplossingen die zijn aangepast aan het 
digitale tijdperk;
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Or. en

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

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen;

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en gegevens garanderen en de 
grootst mogelijke digitale neutraliteit 
bevorderen, in de mondiale concurrentie 
een niet te onderschatten voordeel vormen, 
en verzoekt de Commissie de ontwikkeling 
van deze diensten gerichter te bevorderen;

Or. en

Amendement 30
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de grootst mogelijke digitale 
vrijheid garanderen, in de mondiale 
concurrentie een niet te onderschatten 
voordeel vormen, en verzoekt de 
Commissie de ontwikkeling van deze 
diensten gerichter te bevorderen;

3. dringt erop aan te erkennen dat in 
de EU ontwikkelde diensten, die een 
alomvattende en doeltreffende 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de meest uitgebreide 
digitale vrijheden garanderen, in de 
mondiale concurrentie een niet te 
onderschatten voordeel vormen, en 
verzoekt de Commissie de ontwikkeling 
van deze diensten gerichter te bevorderen;

Or. en
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Amendement 31
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. zorgt ervoor dat onderhandse 
overeenkomsten tussen artiesten en 
ondernemingen niet ingaan tegen de 
grondrechten van de artiesten, makers en 
alle medewerkers die werkzaam zijn in de 
creatieve en culturele sectoren, zodat hun 
werk en hun intellectuele eigendom 
worden geëerbiedigd, zowel in financieel 
als in ethisch opzicht; benadrukt de 
noodzaak van een billijke beloning voor 
alle activiteiten waarbij creativiteit komt 
kijken, voor alle belanghebbenden die bij 
het proces zijn betrokken en met 
inachtneming van hun recht op 
collectieve onderhandelingen;

Or. en

Amendement 32
Dace Melbārde

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. benadrukt dat alle nieuwe 
verplichtingen voor platforms evenredig 
moeten zijn aan hun marktaandeel en 
financiële capaciteit, zodat eerlijke 
mededinging wordt aangemoedigd en 
innovatie wordt bevorderd; is van oordeel 
dat een dergelijke benadering zou 
bijdragen tot het versterken van de 
pluriformiteit van de media en informatie 
en de taalkundige verscheidenheid;

Or. en
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Amendement 33
Niklas Nienaß

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften.

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten en de richtlijn inzake 
auteursrechten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften, teneinde de 
rechten van auteurs en artiesten in de 
digitale omgeving te waarborgen;

Or. en

Amendement 34
Tomasz Frankowski, Sabine Verheyen, Michaela Šojdrová, Loucas Fourlas, Peter 
Pollák, Milan Zver, Asim Ademov, Isabel Benjumea Benjumea, François-Xavier 
Bellamy

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften.

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften, teneinde voor 
rechtszekerheid te zorgen voordat in 
voorkomend geval een herbeoordeling 
plaatsvindt, die kan volgen op de 
invoering van eventuele nieuwe algemene 
regels;

Or. en
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Amendement 35
Ibán García Del Blanco, Marcos Ros Sempere, Domènec Ruiz Devesa

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften.

4. dringt erop aan dat sectorale 
regelgeving, die ertoe dient 
overkoepelende maatschappelijke 
doelstellingen te verwezenlijken en deze 
voor bepaalde sectoren concreet te maken, 
zoals de richtlijn audiovisuele 
mediadiensten of de richtlijn inzake 
auteursrechten, voorrang krijgt boven 
algemene voorschriften.

Or. en

Amendement 36
Irena Joveva

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. erkent dat de praktijkcode inzake 
desinformatie heeft bijgedragen tot het 
structureren van een dialoog met 
platformen en regelgevende instanties; 
benadrukt echter dat dit niet genoeg is; 
pleit voor verplichte bevelen voor 
kennisgeving en verwijdering, die ertoe 
verplichten illegale inhoud, waaronder 
bepaalde soorten racisme en xenofobie, 
van het platform of de website te 
verwijderen en waarbij boetes worden 
opgelegd in geval van niet-naleving; 
verzoekt om uniforme en gedetailleerde 
regels voor het verwijderen van illegale 
inhoud, met specifiek onderscheid tussen 
illegale inhoud en schadelijke inhoud op 
basis van de beginselen van transparantie 
en gelijke behandeling, ook teneinde de 
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verwijdering van inhoud die niet illegaal 
is, te voorkomen; pleit ervoor grote sociale 
platforms te verplichten aangemerkte 
inhoud te verifiëren en de uploaders te 
antwoorden met een met redenen omkleed 
besluit voor het blokkeren van hun 
inhoud, en tegelijkertijd misbruik van 
diensten voor kennisgeving te voorkomen;

Or. en

Amendement 37
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat iedere regel over het 
modereren van inhoud voor 
dienstenaanbieders de vrijheid van 
meningsuiting moet eerbiedigen, die 
volgens artikel 11 van het Handvest van 
de grondrechten van de Europese Unie 
het "de vrijheid [omvat] een mening te 
hebben en de vrijheid kennis te nemen en 
te geven van informatie of ideeën, zonder 
inmenging van enig openbaar gezag en 
ongeacht grenzen", en benadrukt dat de 
toegang tot zeer uiteenlopende meningen 
bijdraagt tot de ontwikkeling van open en 
democratische samenlevingen, zelfs als 
die standpunten controversieel of 
onverkwikkelijk zijn;

Or. en

Amendement 38
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement
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4 bis. benadrukt dat het belangrijk is te 
voorkomen dat technologieën voor 
grootschalig toezicht en identificatie 
worden ingezet zonder dat de gevolgen 
ervan voor mensen, vrijheden en 
grondrechten volledig worden begrepen 
en zonder dat ervoor wordt gezorgd dat 
deze systemen volledig in 
overeenstemming zijn met het recht 
inzake gegevensbescherming en privacy 
en de mensenrechten;

Or. en

Amendement 39
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat bij het delen van 
persoonsgegevens en het verwerken van 
gegevens voor de toepassing van de 
nieuwe digitale eenheidswet de in de AVG 
vervatte waarborgen en de in de Unie 
geldende regels inzake 
gegevensbescherming moeten worden 
geëerbiedigd; benadrukt dat er geen 
noodzaak is voor een afwijking van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming in de vorm van een 
lex specialis; 

Or. en

Amendement 40
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt dat burgers meer 
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zeggenschap moeten krijgen over hoe hun 
persoonsgegevens online worden beheerd 
en beschermd en er tegelijkertijd voor 
moet worden gezorgd dat er een grotere 
verantwoordelijkheid komt te rusten op 
ondernemingen wat betreft hun 
praktijken voor gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 41
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. 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 (CETS nr. 108);

Or. en

Amendement 42
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

4 quater. verzoekt de Commissie en 
de lidstaten samenwerking tussen de 
publieke en de private sector en de 
academische wereld te stimuleren, ter 
bevordering van kennisdeling, het 
bevorderen van onderwijs en opleiding 
met betrekking tot veiligheid, 
gegevensprivacy, ethische implicaties en 
de eerbiediging van de mensenrechten in 
verband met het gebruik van digitale 
technologie, robotica en kunstmatige 
intelligentie (KI);

Or. en

Amendement 43
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. 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 wordt 
voorgesteld, vergezeld moet gaan van een 
solide reeks waarborgen voor de 
grondrechten en een adequaat, 
onafhankelijk en onpartijdig 
overheidstoezicht;

Or. en

Amendement 44



AM\1203655NL.docx 25/28 PE650.541v01-00

NL

Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quinquies. benadrukt dat het 
aanpakken en analyseren van de 
mogelijke risico's voor democratische 
waarden, de rechtsstaat en de 
grondrechten de hoogste prioriteit moeten 
hebben, ongeacht de maatschappelijke 
voordelen die nieuwe technologieën, 
digitale diensten en gegevensgestuurde 
technologieën, waaronder kunstmatige 
intelligentie (KI) bieden;

Or. en

Amendement 45
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. 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 platforms als werkgever 
verantwoordelijk moeten zijn voor 
platformwerkers en daarom 
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 
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dragen, de arbeidsrechten waarborgen en 
bijdragen aan de sociale zekerheid van de 
platformwerkers;

Or. en

Amendement 46
Elżbieta Kruk

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 sexies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 sexies. benadrukt dat de 
grondrechten in de Unie in veel gevallen 
worden bedreigd en dat zij reeds 
ongerechtvaardigd, onevenredig en 
onrechtmatig worden geschonden in 
naam van de veiligheid, volksgezondheid 
en het algemeen belang; benadrukt dat de 
beginselen van noodzaak en 
evenredigheid altijd voorop moeten staan 
wanneer er sprake is van aantasting van 
de grondrechten;

Or. en

Amendement 47
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. 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 
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worden toegepast om ervoor te zorgen dat 
illegale en schadelijke inhoud niet alleen 
van onlineplatformen wordt verwijderd, 
maar ook ontoegankelijk blijft;

Or. en

Amendement 48
Elżbieta Kruk, Andrey Slabakov

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 septies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 septies. benadrukt dat nationale en 
EU-regelgeving moet worden gewijzigd en 
de veelomvattende aard, duidelijkheid en 
transparantie ervan moet worden vergroot 
en er tegelijkertijd onnodige en 
verouderde regelgeving moet worden 
geschrapt, en geen nieuwe regelgeving 
moet worden toegevoegd;

Or. en

Amendement 49
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 octies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 octies. 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 



PE650.541v01-00 28/28 AM\1203655NL.docx

NL

voor de ontwikkeling van 
dienstenvoorwaarden en 
gemeenschapsnormen, alsmede 
beleidsmaatregelen die de toegang tot en 
het gebruik van hun platform regelt;

Or. en

Amendement 50
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 nonies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 nonies. 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 51
Alexis Georgoulis

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 decies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 decies. benadrukt de noodzaak om 
doeltreffende en tijdige rechtsmiddelen 
vast te stellen die voor iedereen 
toegankelijk zijn, zonder discriminatie, die 
onafhankelĳk en onpartijdig zijn;

Or. en


