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BEKNOPTE MOTIVERING

Het internet wordt steeds belangrijker in ons dagelijks leven. Het is op veel verschillende 
manieren nuttig, maar het zorgt ook voor nieuwe manieren waarop er misbruik gemaakt kan 
worden van gebruikers. Het gaat hierbij zowel om misbruik door andere gebruikers als 
misbruik door onlineplatforms die een belangrijke rol spelen bij het samenbrengen van 
mensen. De COVID-19-pandemie heeft zowel de positieve trend – het gebruikmaken van de 
onlineomgeving om ons werk en dagelijks leven te vergemakkelijken – als de negatieve trend 
– de toename van onlinegeweld en het gebruik van het internet voor ernstige strafbare feiten, 
zoals mensenhandel en kindermishandeling – versterkt. 

Met name vrouwen hebben te lijden onder deze negatieve trends. Dit heeft zeer negatieve 
gevolgen op een persoonlijk (verminderde geestelijke gezondheid), sociaal (gebrek aan 
volledige digitale inclusie) en economisch (onbenut potentieel) niveau. Vrouwen worden vaak 
ontmoedigd om ten volle gebruik te maken van digitale oplossingen. Dit geldt met name voor 
vrouwen in de politiek en vrouwen met andere zeer zichtbare beroepen. Bovendien worden 
onlinetools steeds vaker gebruikt om ernstige strafbare feiten te bestendigen, zoals 
mensenhandel, waarbij de meeste slachtoffers vrouwen of kinderen zijn.

Het voorstel van de Commissie betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten (de 
zogenoemde “wet inzake digitale diensten”) bevat al een aantal nuttige oplossingen. In dit 
voorstel wordt terecht een onderscheid gemaakt tussen zeer grote onlineplatforms, die een 
enorme impact hebben op miljoenen mensen, en andere aanbieders van digitale diensten. Er 
worden meer verplichtingen opgelegd aan die eerste. De rapporteur voor advies is van mening 
dat in het voorstel onvoldoende rekening wordt gehouden met een aantal specifieke 
kwetsbaarheden van vrouwen, en stelt daarom voor meer nadruk te leggen op hun situatie, 
met name in de overwegingen van het voorstel. Voor zeer grote onlineplatforms stelt de 
rapporteur voor dat zij niet alleen verplicht worden hun algoritmen aan de gebruikers bekend 
te maken, maar ook dat zij deze regelmatig herzien om de negatieve gevolgen voor de 
gebruikers tot een minimum te beperken. Deze negatieve effecten kunnen ook worden 
opgevat als een verergering van de problemen waarmee gebruikers worden geconfronteerd, 
zoals depressie of verslavingen. Zeer grote onlineplatforms moeten worden verplicht om te 
proberen te voorkomen dat gebruikers worden blootgesteld aan inhoud die kan leiden tot een 
verergering van hun problemen. De lidstaten moeten ook toezicht houden op de activiteiten 
van deze platforms. Zij moeten rekening houden met de sociaal-culturele context en hun 
nationale wetten. 

De rapporteur wijst echter ook op een aantal punten van zorg met betrekking tot vrijheid van 
meningsuiting. Ze is zich ervan bewust dat het reguleren van de onlineomgeving altijd moet 
worden afgewogen tegen de belangrijke waarde dat mensen het recht hebben om hun mening 
te geven. En hoewel deze vrijheid niet absoluut is en niet mag worden misbruikt, is een 
zorgvuldige afweging van beide waarden noodzakelijk om tot goede oplossingen te komen. 
Daarom stelt zij slechts enkele wijzigingen in het Commissievoorstel voor om negatieve 
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gevolgen voor de vrijheid van meningsuiting te voorkomen.

AMENDEMENTEN

De Commissie vrouwenrechten en gendergelijkheid verzoekt de bevoegde Commissie interne 
markt en consumentenbescherming onderstaande amendementen in aanmerking te nemen:

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd en ook informatie met 
betrekking tot illegale inhoud, producten, 
diensten en activiteiten omvatten. Met 
name moet dit begrip worden opgevat als 
een verwijzing naar informatie, ongeacht 
de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, de verkoop 
van niet-conforme of namaakproducten, 
het onbevoegde gebruik van 
auteursrechtelijk beschermd materiaal of 
activiteiten die een inbreuk vormen op de 
wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

(12) Om de doelstelling van een veilige, 
voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving te verwezenlijken, moet 
het begrip “illegale inhoud” voor het doel 
van deze verordening ruim worden 
gedefinieerd om het algemene idee te 
ondersteunen dat wat offline illegaal is, 
ook online illegaal zou moeten zijn. Dit 
idee moet betrekking hebben op illegale 
inhoud, producten, diensten en activiteiten. 
Met name moet dit idee worden opgevat 
als een verwijzing naar informatie, 
ongeacht de vorm ervan, die volgens het 
toepasselijke recht illegaal is op zich, zoals 
illegale haatzaaiende uitlatingen of 
terroristische inhoud en onwettige 
discriminerende inhoud, of die betrekking 
heeft op activiteiten die illegaal zijn, zoals 
mensenhandel, gedwongen huwelijken, 
het delen van beelden van seksueel 
misbruik van kinderen, het onrechtmatig, 
zonder toestemming delen van 
privébeelden, online stalking, grooming 
van pubers, seksuele intimidatie online, de 
verkoop van niet-conforme of 
namaakproducten, het onbevoegde gebruik 
van auteursrechtelijk beschermd materiaal 
of activiteiten die een inbreuk vormen op 
de wetgeving inzake 
consumentenbescherming. In dit verband is 
het niet van belang of de onwettigheid van 
de informatie of de activiteit voortvloeit uit 
het Unierecht of uit het nationale recht dat 
in overeenstemming is met het Unierecht, 
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en wat de precieze aard of het onderwerp 
van het recht in kwestie is.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Onlinegeweld is een 
verschijnsel dat moet worden aangepakt 
met het oog op de veiligheid van alle 
gebruikers. Het leidt tot problemen op 
individueel niveau (verminderde 
geestelijke gezondheid), op sociaal niveau 
(volledige digitale inclusie wordt 
voorkomen) en op economisch niveau 
(minder economische activiteiten). Er is 
echter bewijs dat vrouwen gemiddeld meer 
worden blootgesteld aan onlinegeweld 
dan mannen, met name vrouwen die 
betrokken zijn bij politieke of andere zeer 
zichtbare activiteiten. Uit onderzoek van 
de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt 
dat een op de drie vrouwen in haar leven 
te maken krijgt met een vorm van geweld, 
en ondanks het relatief nieuwe en 
groeiende fenomeen van 
internetconnectiviteit heeft naar schatting 
een op de tien vrouwen sinds de leeftijd 
van 15 jaar al met een vorm van 
cybergeweld te maken gehad. Toegang tot 
internet begint snel een noodzaak voor 
economisch welzijn te worden. Daarom is 
het van essentieel belang ervoor te zorgen 
dat deze digitale openbare ruimte een 
veilige en waardevolle plek is voor 
iedereen, met inbegrip van vrouwen en 
meisjes.

Or. en
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Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 ter) De COVID-19-pandemie 
heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor 
bijna alle facetten van het leven, en zo ook 
voor de georganiseerde misdaad. 
Mensenhandelaars zijn bijvoorbeeld 
steeds meer online gaan werken, tijdens 
elke fase van de mensenhandel. Zij maken 
gebruik van de digitale ruimte bij de 
werving en uitbuiting van slachtoffers, de 
organisatie van hun vervoer en 
huisvesting, het online adverteren van 
slachtoffers en het contact opnemen met 
potentiële klanten, het toezicht houden op 
slachtoffers, de communicatie tussen 
daders en het verbergen van criminele 
opbrengsten1 bis. Andere vormen van 
georganiseerde criminaliteit die worden 
gefaciliteerd door digitale instrumenten, 
zijn verschillende vormen van uitbuiting, 
met name seksuele uitbuiting, maar ook 
arbeidsuitbuiting, het verwijderen van 
organen, illegale adoptie van kinderen en 
gedwongen huwelijken1 ter.
__________________
1 bis Europol, “The challenges of 
countering human trafficking in the 
digital era”, 2020.
1 ter Europol, “2021 EU Serious and 
Organised Threat Assessment Report (EU 
SOCTA)”, 12 april 2021.

Or. en

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Onlinereclame speelt een (52) Onlinereclame speelt een 
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belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame kan echter aanzienlijke 
risico’s met zich meebrengen, gaande van 
reclame die op zichzelf illegale inhoud is, 
tot het bijdragen aan financiële stimulansen 
voor de publicatie of versterking van 
illegale of anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame met gevolgen voor 
de gelijke behandeling en gelijke kansen 
van burgers. Naast de eisen die 
voortvloeien uit artikel 6 van Richtlijn 
2000/31/EG, moeten de onlineplatforms 
daarom worden verplicht ervoor te zorgen 
dat de afnemers van de dienst over 
bepaalde geïndividualiseerde informatie 
beschikken die zij nodig hebben om te 
begrijpen wanneer en in wiens naam de 
reclame wordt getoond. Bovendien moeten 
de afnemers van de dienst beschikken over 
informatie over de belangrijkste parameters 
die worden gebruikt om te bepalen dat 
specifieke reclame aan hen moet worden 
getoond, waarbij een zinvolle uitleg wordt 
gegeven van de daartoe gebruikte logica, 
ook wanneer deze gebaseerd is op 
profilering. De vereisten van deze 
verordening inzake het verstrekken van 
informatie met betrekking tot reclame laten 
de toepassing van de relevante bepalingen 
van Verordening (EU) 2016/679 onverlet, 
met name die betreffende het recht van 
bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.

belangrijke rol in de onlineomgeving, ook 
met betrekking tot de levering van de 
diensten van onlineplatforms. 
Onlinereclame, uiteenlopend van reclame 
die zelf illegale inhoud is tot reclame die 
bijdraagt aan financiële prikkels voor de 
publicatie of vermeerdering van illegale of 
anderszins schadelijke inhoud en 
activiteiten online, of de discriminerende 
weergave van reclame met gevolgen voor 
de gelijke behandeling en kansen van 
burgers, in het bijzonder met betrekking 
tot gendergelijkheid, kan echter 
aanzienlijke risico’s met zich meebrengen. 
Onlineplatforms moeten daarom niet alleen 
voldoen aan de vereisten van artikel 6 van 
Richtlijn 2000/31/EG, maar zij moeten ook 
worden verplicht ervoor te zorgen dat de 
afnemers van de dienst over bepaalde 
geïndividualiseerde informatie beschikken 
die nodig is om te begrijpen wanneer en 
namens wie de reclame wordt 
weergegeven. Bovendien moeten de 
afnemers van de dienst beschikken over 
informatie over de belangrijkste parameters 
die worden gebruikt om te bepalen dat 
specifieke reclame aan hen moet worden 
getoond, waarbij een zinvolle uitleg wordt 
gegeven van de daartoe gebruikte logica, 
ook wanneer deze gebaseerd is op 
profilering. De vereisten van deze 
verordening inzake het verstrekken van 
informatie met betrekking tot reclame laten 
de toepassing van de relevante bepalingen 
van Verordening (EU) 2016/679 onverlet, 
met name die betreffende het recht van 
bezwaar, geautomatiseerde individuele 
besluitvorming, met inbegrip van 
profilering, en in het bijzonder de 
noodzaak om de toestemming van de 
betrokkene te verkrijgen voordat de 
persoonsgegevens voor gerichte reclame 
worden verwerkt. Evenzo doet zij geen 
afbreuk aan de bepalingen van Richtlijn 
2002/58/EG, met name die betreffende de 
opslag van informatie in eindapparatuur en 
de toegang tot de daarin opgeslagen 
informatie.
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Or. en

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 57

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen of illegale 
haatzaaiende uitlatingen, en het uitvoeren 
van illegale activiteiten, zoals de verkoop 
van producten of diensten die door de 
wetgeving van de Unie of van de lidstaten 
verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie en de rechten van het kind. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 

(57) Drie categorieën systeemrisico’s 
moeten grondig worden beoordeeld. Een 
eerste categorie betreft de risico’s in 
verband met het misbruik van hun dienst 
door de verspreiding van illegale inhoud, 
zoals de verspreiding van materiaal over 
seksueel misbruik van kinderen, het 
onrechtmatig, zonder toestemming delen 
van privébeelden, online stalking of 
illegale haatzaaiende uitlatingen, en het 
uitvoeren van illegale activiteiten, zoals de 
verkoop van producten of diensten die door 
de wetgeving van de Unie of van de 
lidstaten verboden zijn, waaronder 
namaakproducten. Onverminderd de 
persoonlijke verantwoordelijkheid van de 
afnemer van de dienst van zeer grote 
onlineplatforms voor de mogelijke 
onrechtmatigheid van zijn activiteiten op 
grond van het toepasselijke recht, kan een 
dergelijke verspreiding of activiteit 
bijvoorbeeld een aanzienlijk systematisch 
risico vormen wanneer de toegang tot 
dergelijke inhoud kan worden uitgebreid 
via accounts met een bijzonder groot 
bereik. Een tweede categorie betreft de 
impact van de dienst op de uitoefening van 
de grondrechten, zoals die zijn beschermd 
door het Handvest van de grondrechten, 
met inbegrip van de vrijheid van 
meningsuiting en van informatie, het recht 
op een privéleven, het recht op non-
discriminatie en de rechten van het kind. 
Dergelijke risico’s kunnen zich 
bijvoorbeeld voordoen met betrekking tot 
het ontwerp van de algoritmische systemen 
die door het zeer grote onlineplatform 
worden gebruikt of het misbruik van hun 
dienst door het indienen van onjuiste 
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de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

meldingen of andere methoden om de 
meningsuiting het zwijgen op te leggen of 
de concurrentie te belemmeren. Een derde 
categorie risico’s betreft de opzettelijke en 
vaak gecoördineerde manipulatie van de 
dienst van het platform, met een 
voorspelbaar effect op de gezondheid, het 
maatschappelijk debat, de 
verkiezingsprocessen, de openbare 
veiligheid en de bescherming van 
minderjarigen, rekening houdend met de 
noodzaak om de openbare orde te 
waarborgen, de privacy te beschermen en 
frauduleuze en bedrieglijke 
handelspraktijken te bestrijden. Dergelijke 
risico’s kunnen bijvoorbeeld ontstaan door 
het aanmaken van nepaccounts, het gebruik 
van bots en andere geautomatiseerde of 
gedeeltelijk geautomatiseerde 
hulpmiddelen, die kunnen leiden tot een 
snelle en wijdverbreide verspreiding van 
informatie die illegale inhoud bevat of 
onverenigbaar is met de algemene 
voorwaarden van een onlineplatform.

Or. en

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 58

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 

(58) Zeer grote onlineplatforms moeten 
de nodige middelen inzetten om de bij de 
risicobeoordeling vastgestelde 
systeemrisico’s zorgvuldig te beperken. 
Deze onlineplatforms moeten in het kader 
van dergelijke beperkende maatregelen 
bijvoorbeeld overwegen het ontwerp en de 
werking van hun inhoudsmoderatie, 
algoritmische aanbevelingssystemen en 
online-interfaces te verbeteren of 
anderszins aan te passen, zodat zij de 
verspreiding van illegale inhoud 
ontmoedigen en beperken, door hun 
besluitvormingsprocessen of hun algemene 
voorwaarden aan te passen. Zij kunnen ook 
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corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms kunnen hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
kunnen zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

corrigerende maatregelen omvatten, zoals 
het stopzetten van reclame-inkomsten voor 
bepaalde inhoud, of andere acties, zoals het 
verbeteren van de zichtbaarheid van 
gezaghebbende informatiebronnen. Zeer 
grote onlineplatforms moeten hun interne 
processen of het toezicht op een van hun 
activiteiten versterken, met name wat de 
detectie van systeemrisico’s betreft. Ook 
moeten zij een samenwerking aangaan of 
versterken met betrouwbare flaggers, 
opleidingen en uitwisselingen organiseren 
met organisaties van betrouwbare flaggers, 
en samenwerken met andere 
dienstverleners, onder meer door bestaande 
gedragscodes of andere zelfregulerende 
maatregelen in gang te zetten of te 
onderschrijven. Alle vastgestelde 
maatregelen moeten voldoen aan de 
zorgvuldigheidseisen van deze verordening 
en doeltreffend en passend zijn om de 
vastgestelde specifieke risico’s te 
beperken, in het belang van de 
bescherming van de openbare orde, de 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer en de bestrijding van 
frauduleuze en misleidende 
handelspraktijken, en moeten evenredig 
zijn met het oog op de economische 
capaciteit van het zeer grote onlineplatform 
en de noodzaak om onnodige beperkingen 
op het gebruik van hun dienst te vermijden, 
waarbij terdege rekening moet worden 
gehouden met mogelijke negatieve 
gevolgen voor de grondrechten van de 
afnemers van de dienst.

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 62

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 

(62) Een kernonderdeel van de 
activiteiten van een zeer groot 
onlineplatform is de wijze waarop 
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informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Daarom moeten zeer grote 
onlineplatforms ervoor zorgen dat de 
afnemers op passende wijze worden 
geïnformeerd en de aan hen gepresenteerde 
informatie kunnen beïnvloeden. Zij moeten 
de belangrijkste parameters voor dergelijke 
aanbevelingssystemen op een begrijpelijke 
wijze presenteren om ervoor te zorgen dat 
de afnemers begrijpen hoe prioriteit aan de 
voor hen bestemde informatie is gegeven. 
Ook moeten zij ervoor zorgen dat de 
afnemers alternatieve opties hebben wat 
betreft de belangrijkste parameters, 
waaronder opties die niet op de profilering 
van de afnemer zijn gebaseerd.

informatie wordt geprioriteerd en 
gepresenteerd op de online-interface van 
het platform om de toegang tot informatie 
voor de afnemers van de dienst 
gemakkelijker te maken en te 
optimaliseren. Dit gebeurt bijvoorbeeld 
door het algoritmisch suggereren, 
rangschikken en prioriteren van informatie, 
het onderscheiden door middel van tekst of 
andere visuele weergaven, of het op een 
andere manier samenstellen van informatie 
die door de afnemers wordt verstrekt. 
Dergelijke aanbevelingssystemen kunnen 
een aanzienlijke invloed hebben op het 
vermogen van de afnemers om informatie 
online op te vragen en ermee te 
interageren. Ook spelen zij een belangrijke 
rol bij de versterking van bepaalde 
boodschappen, de virale verspreiding van 
informatie en het stimuleren van 
onlinegedrag. Deze algoritmen kunnen 
negatieve gevolgen hebben, zoals een 
toename van het aantal gevallen van 
onlinegeweld en bijgevolg fysiek geweld, 
of de bevordering van inhoud die 
persoonlijke problemen, zoals depressie of 
verslavingen, verergert. Daarom moeten 
zeer grote onlineplatforms worden 
verplicht om hun algoritmen regelmatig 
opnieuw te beoordelen om dergelijke 
negatieve gevolgen te beperken. Ook 
moeten zij moeten ervoor zorgen dat de 
afnemers op passende wijze worden 
geïnformeerd en dat zij de aan hen 
gepresenteerde informatie kunnen 
beïnvloeden. Zeer grote onlineplatforms 
moeten de belangrijkste parameters voor 
dergelijke aanbevelingssystemen op een 
begrijpelijke wijze presenteren om ervoor 
te zorgen dat de afnemers begrijpen hoe 
prioriteit aan de voor hen bestemde 
informatie is gegeven. Ook moeten zij 
ervoor zorgen dat de afnemers alternatieve 
opties hebben wat betreft de belangrijkste 
parameters, waaronder opties die niet op de 
profilering van de afnemer zijn gebaseerd.

Or. en
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Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 76

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(76) Bij gebrek aan een algemene 
verplichting voor de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten om een fysieke 
aanwezigheid op het grondgebied van een 
van de lidstaten te garanderen, moet 
duidelijk worden gemaakt onder de 
rechtsmacht van welke lidstaat deze 
aanbieders vallen voor de handhaving door 
de nationale bevoegde instanties van de in 
de hoofdstukken III en IV vastgestelde 
regels. Een aanbieder moet onder de 
rechtsmacht vallen van de lidstaat waar 
zich zijn hoofdvestiging bevindt, dat wil 
zeggen waar de aanbieder zijn 
hoofdkantoor of wettelijke zetel heeft en 
waar de belangrijkste financiële functies en 
operationele controle worden uitgeoefend. 
Ten aanzien van aanbieders die geen 
vestiging in de Unie hebben, maar die 
diensten in de Unie aanbieden en daarom 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet de lidstaat waar 
deze aanbieders hun wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
rechtsmacht hebben, gelet op de functie 
van wettelijke vertegenwoordigers uit 
hoofde van deze verordening. Met het oog 
op de doeltreffende toepassing van deze 
verordening moeten alle lidstaten echter 
rechtsmacht hebben ten aanzien van 
aanbieders die geen wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
mits het ne bis in idem-beginsel in acht is 
genomen. Daartoe moet elke lidstaat die 
rechtsmacht ten aanzien van dergelijke 
aanbieders uitoefent, alle andere lidstaten 
onverwijld in kennis stellen van de 
maatregelen die hij in het kader van de 
uitoefening van die jurisdictie heeft 
genomen.

(76) Bij gebrek aan een algemene 
verplichting voor de aanbieders van 
tussenhandelsdiensten om een fysieke 
aanwezigheid op het grondgebied van een 
van de lidstaten te garanderen, moet 
duidelijk worden gemaakt onder de 
rechtsmacht van welke lidstaat deze 
aanbieders vallen voor de handhaving door 
de nationale bevoegde instanties van de in 
de hoofdstukken III en IV vastgestelde 
regels. Een aanbieder moet onder de 
rechtsmacht vallen van de lidstaat waar 
zich zijn hoofdvestiging bevindt, dat wil 
zeggen waar de aanbieder zijn 
hoofdkantoor of wettelijke zetel heeft en 
waar de belangrijkste financiële functies en 
operationele controle worden uitgeoefend. 
Ten aanzien van aanbieders die geen 
vestiging in de Unie hebben, maar die 
diensten in de Unie aanbieden en daarom 
binnen het toepassingsgebied van deze 
verordening vallen, moet de lidstaat waar 
deze aanbieders hun wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
rechtsmacht hebben, gelet op de functie 
van wettelijke vertegenwoordigers uit 
hoofde van deze verordening. Met het oog 
op de doeltreffende toepassing van deze 
verordening moeten alle lidstaten echter 
rechtsmacht hebben ten aanzien van 
aanbieders die geen wettelijke 
vertegenwoordiger hebben aangewezen, 
mits het ne bis in idem-beginsel in acht is 
genomen. Daartoe moet elke lidstaat die 
rechtsmacht ten aanzien van dergelijke 
aanbieders uitoefent, alle andere lidstaten 
onverwijld in kennis stellen van de 
maatregelen die hij in het kader van de 
uitoefening van die jurisdictie heeft 
genomen. Daarnaast oefent een lidstaat 
rechtsmacht uit ten aanzien van zeer grote 
onlineplatforms die diensten aanbieden 
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aan een aanzienlijk aantal ontvangers in 
een bepaalde lidstaat om te zorgen voor 
een doeltreffende bescherming van de 
grondrechten van de burgers van de Unie. 
Daarbij wordt rekening gehouden met 
uiteenlopende nationale wetgeving en 
verschillen in sociaal-culturele context 
tussen landen. De rechtsmacht van de 
lidstaten is met name van belang indien 
deze zeer grote onlineplatforms sociale 
media zijn, omdat zij een centrale rol 
spelen bij het bevorderen van het publieke 
debat.

Or. en

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 91

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten samenbrengen onder 
het voorzitterschap van de Commissie, met 
als doel bij hem ingediende kwesties te 
beoordelen in een volledig Europese 
dimensie. Met het oog op mogelijke 
horizontale elementen die relevant zijn 
voor de regelgevingskaders op EU-niveau 
moet de raad de bevoegdheid krijgen om 
samen te werken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU die verantwoordelijkheden 
hebben op gebieden zoals gelijkheid, 
waaronder gendergelijkheid, en non-
discriminatie, gegevensbescherming, 
elektronische communicatie, audiovisuele 
diensten, detectie en onderzoek van fraude 
tegen de EU-begroting wat betreft 
douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren.

(91) De raad moet de 
vertegenwoordigers van de coördinatoren 
voor digitale diensten en mogelijke andere 
bevoegde autoriteiten samenbrengen onder 
het voorzitterschap van de Commissie, met 
als doel bij hem ingediende kwesties te 
beoordelen in een volledig Europese 
dimensie. Met het oog op mogelijke 
horizontale elementen die relevant zijn 
voor de regelgevingskaders op EU-niveau 
moet de raad de bevoegdheid krijgen om 
samen te werken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU die verantwoordelijkheden 
hebben op gebieden zoals gelijkheid, met 
name gendergelijkheid, en non-
discriminatie, onlinegeweld en -
intimidatie, online stalking, 
kindermishandeling, 
gegevensbescherming, elektronische 
communicatie, audiovisuele diensten, 
detectie en onderzoek van fraude tegen de 
EU-begroting wat betreft douanerechten, of 
consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren.
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Or. en

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten doeltreffend 
worden beschermd.

(b) uniforme regels vaststellen voor 
een veilige, voorspelbare en betrouwbare 
onlineomgeving, waar de in het Handvest 
verankerde grondrechten, waaronder 
gelijkheid, doeltreffend worden 
beschermd.

Or. en

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De coördinator voor digitale 
diensten van elke lidstaat heeft het recht 
om binnen 72 uur na ontvangst van een 
kopie van een bestelling op eigen initiatief 
de bestelling te controleren om te bepalen 
of deze ernstig of duidelijk inbreuk maakt 
op de wet van de betreffende lidstaat, en 
om op zijn eigen grondgebied de 
bestelling in te trekken.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Zeer grote onlineplatforms 
benoemen, zoals bepaald in artikel 25, 
lid 1, op verzoek van de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaten waar het 
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betreffende platform zijn diensten 
aanbiedt, een wettelijke 
vertegenwoordiger die is gebonden aan de 
verplichtingen van dit artikel.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zoals bepaald in artikel 25, lid 1, 
stellen zeer grote onlineplatforms hun 
algemene voorwaarden beschikbaar in 
alle officiële talen van de Unie.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. De coördinator voor digitale 
diensten van elke lidstaat mag zeer grote 
onlineplatforms, zoals gedefinieerd in 
artikel 25, lid 1, verzoeken om 
maatregelen en instrumenten voor 
inhoudsmoderatie toe te passen, met 
inbegrip van algoritmische besluitvorming 
en menselijke controle die passen bij de 
sociaal-culturele context van de 
betreffende lidstaat. Het kader voor deze 
samenwerking en de specifieke 
maatregelen daarvan mogen in de 
nationale wetgeving worden vastgelegd en 
de Commissie wordt daarvan in kennis 
gesteld.

Or. en
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Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 quater. Onverminderd het recht in 
artikel 12, lid 2 ter, kan de coördinator 
voor digitale diensten van elke lidstaat, 
door middel van nationale wetgeving, een 
zeer groot onlineplatform verzoeken om 
samen te werken met de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat in kwestie 
bij de behandeling van specifieke gevallen 
van verwijdering van wettelijke inhoud 
waarin er reden is om aan te nemen dat 
de sociaal-culturele context van de 
lidstaat een essentiële rol kan hebben 
gespeeld.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – punt c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 
exploitatie van de dienst, met een werkelijk 
of voorzienbaar negatief effect op de 
bescherming van de volksgezondheid, 
minderjarigen, de burgerdialoog, of 
werkelijke of voorzienbare effecten met 
betrekking tot verkiezingsprocessen en 
openbare veiligheid.

(c) opzettelijke manipulatie van hun 
dienst, onder meer door het niet-
authentieke gebruik of de geautomatiseerde 
exploitatie van de dienst, met een werkelijk 
of voorzienbaar negatief effect op 
onlinegeweld of op de bescherming van de 
volksgezondheid (met inbegrip van de 
geestelijke gezondheid), minderjarigen, de 
burgerdialoog, of werkelijke of 
voorzienbare effecten met betrekking tot 
verkiezingsprocessen en openbare 
veiligheid.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud en van informatie die niet 
verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

2. Bij de uitvoering van 
risicobeoordelingen houden zeer grote 
onlineplatforms met name rekening met 
hoe hun inhoudsmoderatiesystemen, 
aanbevelingssystemen en systemen voor 
selectie en weergave van reclame de in 
lid 1 bedoelde systemische risico’s 
beïnvloeden, met inbegrip van de mogelijk 
snelle en wijde verspreiding van illegale 
inhoud of inhoud die het risico op 
onlinegeweld vergroot of de problemen 
van mensen met verslavingen of een 
depressie verergert en van informatie die 
niet verenigbaar is met hun algemene 
voorwaarden.

Or. en

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zeer grote onlineplatforms moeten 
hun algoritmen regelmatig controleren 
om negatieve gevolgen te beperken, zoals 
een toename van het aantal gevallen van 
onlinegeweld en bijgevolg fysiek geweld, 
of de bevordering van inhoud die 
persoonlijke problemen, zoals depressie of 
verslavingen, verergert.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 

1. Zeer grote onlineplatforms nemen 
redelijke, evenredige en doeltreffende 
risicobeperkingsmaatregelen, op maat van 
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de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

de specifieke systemische risico’s die 
overeenkomstig artikel 26 zijn 
geïdentificeerd. Dergelijke maatregelen 
omvatten waar van toepassing:

Or. en

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – punt b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken van de weergave van 
reclame in verband met de dienst die zij 
aanbieden;

(b) maatregelen op maat die gericht 
zijn op het beperken van de weergave van 
reclame of schadelijke inhoud in verband 
met de dienst die zij aanbieden;

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie en de raad 
stimuleren en vergemakkelijken het 
opstellen van gedragscodes op EU-niveau 
om bij te dragen tot de correcte toepassing 
van deze verordening, met name rekening 
houdend met de specifieke uitdagingen om 
diverse soorten illegale inhoud en 
systemische risico’s aan te pakken, met 
betrekking tot EU-recht, met name 
betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

1. De Commissie en de raad hebben 
het recht om te verzoeken om het opstellen 
van gedragscodes op EU-niveau en dit te 
vergemakkelijken om bij te dragen tot de 
correcte toepassing van deze verordening, 
met name rekening houdend met de 
specifieke uitdagingen om diverse soorten 
illegale inhoud en systemische risico’s aan 
te pakken, met betrekking tot EU-recht, 
met name betreffende mededinging en de 
bescherming van persoonsgegevens.

Or. en

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, kan 
de Commissie de betrokken zeer grote 
onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms en 
andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, verzoeken mee te 
werken aan de opstelling van 
gedragscodes, onder meer door 
toezeggingen op te stellen om specifieke 
risicobeperkende maatregelen te nemen, 
alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.

2. Wanneer aanzienlijke systemische 
risico’s in de zin van artikel 26, lid 1, 
optreden en betrekking hebben op 
meerdere zeer grote onlineplatforms, 
verzoekt de Commissie de betrokken zeer 
grote onlineplatforms, andere zeer grote 
onlineplatforms, andere onlineplatforms en 
andere aanbieders van 
tussenhandelsdiensten, waar van 
toepassing, alsook organisaties van het 
maatschappelijk middenveld en andere 
belanghebbenden, mee te werken aan de 
opstelling van gedragscodes, onder meer 
door toezeggingen op te stellen om 
specifieke risicobeperkende maatregelen te 
nemen, alsook een kader voor regelmatige 
rapportage over genomen maatregelen en 
de resultaten ervan.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten hebben de 
rechtsmacht voor de toepassing van de 
hoofdstukken III en IV van deze 
verordening, zoals gedefinieerd in 
artikel 25, lid 1, met betrekking tot zeer 
grote onlineplatforms die hun diensten 
aanbieden aan een aanzienlijk aantal 
actieve afnemers van de dienst in een 
bepaalde lidstaat, dat kan worden 
berekend op basis van artikel 23, lid 2.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of is 
gevestigd. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Afnemers van de dienst hebben het recht 
om een klacht in te dienen tegen aanbieders 
van tussenhandelsdiensten wegens 
vermeende inbreuk op deze verordening bij 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of is 
gevestigd. De coördinator voor digitale 
diensten beoordeelt de klacht en stuurt 
deze, indien van toepassing, door naar de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging. De beoordeling van de klacht 
kan worden aangevuld met het advies van 
de coördinator voor digitale diensten van 
de lidstaat waar de afnemer verblijft of is 
gevestigd, over de wijze waarop de kwestie 
moet worden opgelost, rekening houdend 
met het nationale recht en de sociaal-
culturele context van een bepaalde 
lidstaat. Indien de klacht onder de 
verantwoordelijkheid van een andere 
bevoegde autoriteit in haar lidstaat valt, 
stuurt de coördinator voor digitale diensten 
die de klacht ontvangt, deze door naar die 
autoriteit.

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig lid 1 beoordeelt de 
coördinator voor digitale diensten van 
vestiging in gevallen van klachten die zijn 
doorgestuurd door de coördinator voor 
digitale diensten van de lidstaat waar de 
afnemer verblijft of is gevestigd, de zaak 
tijdig en informeert hij de coördinator 
voor digitale diensten van de lidstaat waar 
de afnemer verblijft of is gevestigd, over 
de wijze waarop de klacht is behandeld.

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen.

7. Indien de Commissie op grond van 
lid 6 tot de conclusie komt dat de 
beoordeling of de onderzoeks- of 
handhavingsmaatregelen die 
overeenkomstig lid 4 zijn genomen of 
overwogen, onverenigbaar zijn met deze 
verordening, verzoekt zij de coördinator 
voor digitale diensten van vestiging de 
zaak nader te beoordelen en de nodige 
onderzoeks- of handhavingsmaatregelen te 
nemen om de naleving van deze 
verordening te waarborgen, en om haar 
binnen twee maanden na dat verzoek op de 
hoogte te brengen van de genomen 
maatregelen. Deze informatie wordt ook 
doorgegeven aan de coördinator voor 
digitale diensten of de raad die op grond 
van lid 1 de procedure heeft gestart.

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De raad kan deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen, en kan 
samenwerken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de Unie, en in voorkomend geval met 
externe deskundigen. De raad maakt de 
resultaten van deze samenwerking 
openbaar.

5. De raad mag deskundigen en 
waarnemers uitnodigen om zijn 
vergaderingen bij te wonen en mag 
samenwerken met andere organen, 
bureaus, agentschappen en adviesgroepen 
van de EU, evenals externe deskundigen, 
op gebieden zoals gelijkheid, met name 
gendergelijkheid, en non-discriminatie, 
onlinegeweld en -intimidatie, online 
stalking, kindermishandeling, 
gegevensbescherming, elektronische 
communicatie, audiovisuele diensten, 
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detectie en onderzoek van fraude tegen de 
EU-begroting wat betreft douanerechten, 
of consumentenbescherming, wanneer dit 
nodig is om zijn taken uit te voeren. De 
raad maakt de resultaten van deze 
samenwerking openbaar.

Or. en


