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Amendement 1
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2013/11/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
21 mei 2013 betreffende alternatieve 
beslechting van consumentengeschillen 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(richtlijn ADR consumenten), 
Verordening (EU) nr. 524/2013 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
21 mei 2013 betreffende onlinebeslechting 
van consumentengeschillen en tot 
wijziging van Verordening (EG) 
nr. 2006/2004 en Richtlijn 2009/22/EG 
(verordening ODR consumenten), en 
Richtlijn 2008/52/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 21 mei 2008 
betreffende bepaalde aspecten van 
bemiddeling/mediation in burgerlijke en 
handelszaken,

Or. en

Amendement 2
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Visum 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 april 2019 inzake auteursrechten 
en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt en tot wijziging van 
Richtlijnen 96/9/EG en 2001/29/EG,

Or. en
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Amendement 3
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Visum 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de toezegging van de 
voorzitter van de Europese Commissie, 
Ursula von der Leyen, om de 
aansprakelijkheids- en veiligheidsregels 
voor digitale platforms, diensten en 
producten te verbeteren en de digitale 
eengemaakte markt te voltooien door 
middel van een wet inzake digitale 
diensten,

Or. en

Amendement 4
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Visum 7 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de Mededeling van de 
Commissie aan het Europees Parlement, 
de Raad, het Europees Economisch en 
Sociaal Comité en het Comité van de 
Regio’s van 25 mei 2016 – 
Onlineplatforms en de digitale 
eengemaakte markt – Kansen en 
uitdagingen voor Europa 
(COM(2016) 288),

Or. en

Amendement 5
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons
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Ontwerpresolutie
Visum 7 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien de aanbeveling van de 
Commissie van 1 maart 2018 over 
maatregelen om illegale online-inhoud 
effectief te bestrijden (COM(2018) 1177),

Or. en

Amendement 6
József Szájer, Esteban González Pons, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Visum 7 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2019/790 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 17 april 2019 inzake auteursrechten 
en naburige rechten in de digitale 
eengemaakte markt,

Or. en

Amendement 7
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Visum 7 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2018/1808 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 14 november 2018 tot wijziging van 
Richtlijn 2010/13/EU betreffende de 
coördinatie van bepaalde wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in de 
lidstaten inzake het aanbieden van 
audiovisuele mediadiensten (richtlijn 
audiovisuele mediadiensten) in het licht 
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van een veranderende marktsituatie,

Or. en

Amendement 8
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Visum 7 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2011/93/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
13 december 2011 ter bestrijding van 
seksueel misbruik en seksuele uitbuiting 
van kinderen en kinderpornografie,

Or. en

Amendement 9
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Visum 7 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn (EU) 2017/541 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 15 maart 2017 inzake 
terrorismebestrĳding,

Or. en

Amendement 10
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Visum 8
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Ontwerpresolutie Amendement

– gezien artikel 10 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens,

– geien artikel 11 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese 
Unie en artikel 10 van het Europees 
Verdrag tot bescherming van de rechten 
van de mens,

Or. en

Amendement 11
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Visum 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien het Verdrag van Lugano 
van 2007 en het Verdrag van New York 
van 1958,

Or. en

Amendement 12
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van de 
grondrechten en andere burgerrechten, en 
de noodzaak om ontwikkeling en 
economische vooruitgang te ondersteunen;

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van de 
grondrechten en andere burgerrechten, en 
de noodzaak om ontwikkeling en 
economische vooruitgang te ondersteunen, 
rekening houdend met de belangen van 
gebruikers en alle marktdeelnemers, met 
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bijzondere aandacht voor kleine 
ondernemingen, kmo’s en start-ups;

Or. en

Amendement 13
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van de 
grondrechten en andere burgerrechten, en 
de noodzaak om ontwikkeling en 
economische vooruitgang te ondersteunen;

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten, waaronder de 
eerbiediging van de grondrechten en de 
bescherming van burgers tegen 
schadelijke en illegale inhoud, en de 
noodzaak om ontwikkeling, 
onlinevertrouwen en economische 
vooruitgang te ondersteunen;

Or. en

Amendement 14
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van de 
grondrechten en andere burgerrechten, en 

A. overwegende dat bij een mogelijke 
regulering van digitale diensten, die een 
hoeksteen van de Unie-economie vormen 
en een bron van inkomsten voor een groot 
aantal EU-burgers zijn, een evenwicht zou 
moeten worden gevonden tussen 
belangrijke aandachtspunten zoals 
individuele rechten en vrijheden, en 
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de noodzaak om ontwikkeling en 
economische vooruitgang te 
ondersteunen;

economische ontwikkeling;

Or. en

Amendement 15
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van 
de grondrechten en andere burgerrechten, 
en de noodzaak om ontwikkeling en 
economische vooruitgang te ondersteunen;

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, de eerbiediging van de 
grondrechten en andere rechten moet 
worden gewaarborgd; overwegende dat 
deze garanties van dien aard moeten zijn 
dat zij de ontwikkeling en economische 
vooruitgang ondersteunen;

Or. fr

Amendement 16
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, een evenwicht moet worden 
gevonden tussen belangrijke 
aandachtspunten zoals eerbiediging van 
de grondrechten en andere burgerrechten, 
en de noodzaak om ontwikkeling en 

A. overwegende dat bij de regulering 
van digitale diensten, die een hoeksteen 
van de Unie-economie vormen en een bron 
van inkomsten voor een groot aantal EU-
burgers zijn, de grondrechten moeten 
worden gerespecteerd terwijl de 
economische vooruitgang en digitale 
omgeving worden ondersteund;
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economische vooruitgang te ondersteunen;

Or. en

Amendement 17
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat bij de recentelijk 
in werking getreden 
Richtlijn (EU) 2018/1808 talrijke regels 
zijn bijgewerkt die van toepassing zijn op 
audiovisuele mediadiensten, waaronder 
platforms voor het delen van video’s, en 
dat deze richtlijn uiterlijk op 19 september 
2020 door de lidstaten moet worden 
omgezet;

Or. en

Amendement 18
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat bij 
Richtlijn (EU) 2019/790 van het Europees 
Parlement en de Raad van 17 april 2019 
inzake auteursrechten en naburige 
rechten in de digitale eengemaakte markt 
en tot wijziging van Richtlijnen 96/9/EG 
en 2001/29/EG nieuwe regels voor 
aanbieders van onlinediensten voor het 
delen van content zijn vastgesteld die 
uiterlijk op 7 juni 2021 door de lidstaten 
moeten worden omgezet;

Or. en
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Amendement 19
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat verscheidene 
essentiële aspecten van het burgerlijk en 
handelsrecht niet naar tevredenheid aan 
bod komen in het Unierecht of het 
nationale recht, en dat deze situatie wordt 
verergerd door de snelle en steeds sneller 
wordende ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia op het gebied van 
digitale diensten, met name de opkomst 
van nieuwe bedrijfsmodellen;

B. overwegende dat de 
Europese samenleving de afgelopen 
decennia is geconfronteerd met zich 
steeds sneller ontwikkelende digitale 
diensten en met name met de opkomst van 
nieuwe bedrijfsmodellen, technologieën en 
maatschappelijk werkelijkheden; 
overwegende dat essentiële burgerlijk- en 
handelsrechtelijke bepalingen van 
nationaal en Unierecht die van toepassing 
zijn op commerciële entiteiten daarom 
volledig moeten worden geactualiseerd;

Or. ro

Amendement 20
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging B

Ontwerpresolutie Amendement

B. overwegende dat verscheidene 
essentiële aspecten van het burgerlijk en 
handelsrecht niet naar tevredenheid aan 
bod komen in het Unierecht of het 
nationale recht, en dat deze situatie wordt 
verergerd door de snelle en steeds sneller 
wordende ontwikkelingen van de 
afgelopen decennia op het gebied van 
digitale diensten, met name de opkomst 
van nieuwe bedrijfsmodellen;

B. overwegende dat verscheidene 
essentiële aspecten van het burgerlijk en 
handelsrecht mogelijk niet naar 
tevredenheid aan bod komen in het 
Unierecht of het nationale recht, 
bijvoorbeeld met betrekking tot de 
opkomst van nieuwe bedrijfsmodellen;

Or. en
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Amendement 21
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat de voortdurende 
uitbreiding van het producten- en 
dienstenaanbod via hostingplatforms het 
risico met zich meebrengt dat de 
consument wordt misleid wat betreft de 
werkelijke herkomst van goederen en 
diensten; overwegende dat illegale 
activiteiten met betrekking tot het gebruik 
van digitale diensten leiden tot enorme 
verliezen voor de gehele Europese 
productiesector, waarvan de hoge 
kwaliteit en ambachtelijke tradities beter 
moeten worden beschermd door 
onlinehandelaren;

Or. it

Amendement 22
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

B bis. overwegende dat digitale diensten 
dagelijks worden gebruikt door de 
meerderheid van de Europeanen, maar 
dat deze diensten in de hele EU aan steeds 
meer regels worden onderworpen, wat 
leidt tot een aanzienlijke versnippering 
van de markt en bijgevolg tot 
rechtsonzekerheid voor Europese 
gebruikers en diensten die 
grensoverschrijdend actief zijn, in 
combinatie met een gebrek aan 
regulerend toezicht op de essentiële 
aspecten van de huidige 
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informatieomgeving;

Or. en

Amendement 23
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie zouden kunnen 
innemen die het voor andere spelers steeds 
moeilijker maakt om te concurreren; 
overwegende dat dit momenteel wordt 
onderzocht; overwegende dat er geen 
duidelijk bewijs is dat zogeheten 
netwerkeffecten hebben geleid tot een 
beperking van de keuzevrijheid van 
consumenten of tot belemmeringen voor 
de markttoetreding door nieuwkomers;

Or. cs

Amendement 24
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die hen 
in staat stelt hun bedrijfspraktijken op te 
leggen aan gebruikers en het voor andere 
spelers steeds moeilijker maakt om te 
concurreren;



PE642.466v02-00 14/115 AM\1209152NL.docx

NL

Or. ro

Amendement 25
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C- overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren het voor nieuwe 
ondernemingen moeilijk maakt om zelfs 
maar de markt te betreden;

Or. en

Amendement 26
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers, waaronder start-ups, 
steeds moeilijker maakt om te concurreren;

Or. en

Amendement 27
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging C
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Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie zouden kunnen 
innemen waardoor mogelijk barrières 
voor de toegang tot de markt worden 
opgeworpen die potentiële nieuwe spelers 
in de weg staan;

Or. en

Amendement 28
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten een 
dominante marktpositie innemen die het 
voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

C. overwegende dat enkele aanbieders 
van digitale diensten dankzij de sterk 
datagedreven netwerkeffecten 
aanmerkelijke marktmacht verwerven die 
het voor andere spelers steeds moeilijker 
maakt om te concurreren;

Or. en

Amendement 29
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke 
concurrentie in de digitale eengemaakte 

Schrappen
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markt doeltreffend aan te pakken;

Or. cs

Amendement 30
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke concurrentie 
in de digitale eengemaakte markt 
doeltreffend aan te pakken;

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke concurrentie 
in de digitale eengemaakte markt 
doeltreffend aan te pakken; acht het 
noodzakelijk om het mededingingsrecht 
dat wordt toegepast op de digitale 
economie opnieuw te definiëren teneinde 
deze te voorzien van doeltreffende 
middelen om rekening te houden met de 
marktmacht van de digitale spelers;

Or. fr

Amendement 31
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke 
concurrentie in de digitale eengemaakte 
markt doeltreffend aan te pakken;

D. overwegende dat het op zich niet in 
strijd is met het mededingingsrecht van de 
EU (artikel 102 VWEU) om een 
dominante marktpositie in te nemen en 
dat ondernemingen die een dergelijke 
positie innemen net als elke andere 
onderneming op basis van hun merites 
mogen concurreren, aangezien 
marktdominantie gepaard gaat met een 
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bijzondere verantwoordelijkheid voor een 
onderneming om ervoor te zorgen dat 
haar gedrag de concurrentie niet verstoort;

Or. en

Amendement 32
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke concurrentie 
in de digitale eengemaakte markt 
doeltreffend aan te pakken;

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de marktmacht 
van bepaalde onlineplatforms op de 
eerlijke concurrentie in de digitale 
eengemaakte markt doeltreffend aan te 
pakken;

Or. en

Amendement 33
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging D

Ontwerpresolutie Amendement

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms op de eerlijke 
concurrentie in de digitale eengemaakte 
markt doeltreffend aan te pakken;

D. overwegende dat de handhaving 
achteraf van het mededingingsrecht niet 
volstaat om de effecten van de 
marktdominantie van bepaalde 
onlineplatforms in de digitale eengemaakte 
markt doeltreffend aan te pakken;

Or. en
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Amendement 34
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging D bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

D bis. overwegende dat de 
platformarchitectuur, waarvan de 
voorwaarden zijn gebaseerd op rechten en 
verplichtingen, een intrinsieke factor voor 
de mededinging zijn geworden die 
verband houdt met de kwaliteit van de 
diensten die worden aangeboden aan niet 
alleen zakelijke gebruikers van 
onlinebemiddelingsdiensten, maar 
bijvoorbeeld ook aan eindconsumenten;

Or. ro

Amendement 35
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers redelijkerwijs mogen 
verwachten dat er billijke voorwaarden 
gelden voor het gebruik van deze 
platforms;

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers redelijkerwijs mogen 
verwachten dat er billijke voorwaarden 
gelden voor het gebruik van deze 
platforms; overwegende dat de gebruikers, 
zowel particulieren als rechtspersonen, 
objectieve redenen hebben om billijke 
voorwaarden inzake toegang, 
transparantie, prijsstelling en 
geschillenbeslechting te eisen;
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Or. fr

Amendement 36
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers redelijkerwijs mogen 
verwachten dat er billijke voorwaarden 
gelden voor het gebruik van deze 
platforms;

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers redelijkerwijs mogen 
verwachten dat er billijke voorwaarden 
gelden voor het gebruik van deze platforms 
en voor het gebruik dat platforms maken 
van de gegevens van gebruikers;

Or. en

Amendement 37
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers redelijkerwijs mogen 
verwachten dat er billijke voorwaarden 
gelden voor het gebruik van deze 

E. overwegende dat 
contenthostingplatforms zich hebben 
ontwikkeld van platforms die louter 
content toonden tot geavanceerde 
organisaties en marktspelers, met name in 
het geval van sociale netwerken die 
content optimaliseren en die 
gebruiksgegevens verzamelen en 
exploiteren; overwegende dat de 
gebruikers legitieme redenen en concrete 
rechten hebben om billijke voorwaarden te 
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platforms; eisen voor het gebruik van deze platforms;

Or. fr

Amendement 38
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat er in de context 
van transacties grijze gebieden bestaan op 
de onlinemarkt, waar bepaalde websites of 
onlinemarktplaatsen worden gebruikt om 
producten te verkopen die in strijd zijn 
met de in de landen van de Unie geldende 
regels, is het dus belangrijk dat er actie 
wordt ondernomen tegen 
internetproviders om de schendingen van 
intellectuele-eigendomsrechten een halt 
toe te roepen of te voorkomen en om de 
veiligheid van de consument te 
garanderen;

Or. fr

Amendement 39
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat 
socialemedianetwerken en de 
collaboratieve economie de grenzen 
tussen content en dienstverleners en 
consumenten doen vervagen en dat 
aanbodpatronen zich eerder horizontaal 
dan verticaal en lineair hebben verspreid;

Or. ro
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Amendement 40
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging E bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

E bis. overwegende dat de transparantie 
van digitale diensten en 
contenthostingplatforms kan helpen om 
het aanzienlijke vertrouwen te vergroten 
dat bedrijven en gebruikers van deze 
diensten hebben in deze diensten;

Or. en

Amendement 41
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms bepalen welke 
content aan hun gebruikers wordt getoond 
en zo een verregaande invloed uitoefenen 
op de wijze waarop we informatie 
verkrijgen en doorgeven, en dat we op het 
punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte; overwegende dat 
is aangetoond dat er veel illegale 
producten en diensten op 
onlinemarktplaatsen worden aangeboden, 
hetgeen vraagt om maatregelen in de wet 
inzake digitale diensten; overwegende dat 
de wet inzake digitale diensten duidelijke 
verplichtingen voor onlineplatforms moet 
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vaststellen en een speciale 
aansprakelijkheidsregeling voor 
onlinemarktplaatsen in het leven moet 
roepen;

Or. fr

Amendement 42
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden, 
waardoor mensen van hun rechten 
worden beroofd, de werking van het 
democratische leven steeds ernstiger 
wordt verstoord en de grondrechten 
herhaaldelijk worden geschonden; 
overwegende dat alle grondrechten moeten 
worden geëerbiedigd bij het beheer van de 
publieke ruimte;

Or. fr

Amendement 43
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
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welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en 
dat we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het 
beheer van de publieke ruimte;

welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en dus, net als elke andere 
onderneming, kunnen beslissen welke 
producten en diensten wel en welke niet 
aan de consument worden aangeboden;

Or. en

Amendement 44
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers, met 
name de vrijheid van meningsuiting en 
van informatie, moeten worden 
geëerbiedigd bij het beheer van de publieke 
ruimte;

Or. en

Amendement 45
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging F
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Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms een sleutelrol 
spelen bij het bepalen welke content aan 
hun gebruikers wordt getoond en zo een 
verregaande invloed uitoefenen op de wijze 
waarop we informatie verkrijgen en 
doorgeven, en dat we op het punt zijn 
aanbeland dat contenthostingplatforms in 
wezen een digitale publieke ruimte zijn 
geworden; overwegende dat het algemeen 
belang moet worden beschermd en de 
grondrechten en de burgerlijke rechten van 
de gebruikers moeten worden geëerbiedigd 
bij het beheer van de publieke ruimte;

Or. en

Amendement 46
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de volksgezondheid en de 
gebruikersveiligheid moeten worden 
beschermd en de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

Or. en
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Amendement 47
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
hoe en welke content, diensten en 
producten aan hun gebruikers worden 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat enkele 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

Or. en

Amendement 48
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat 
contenthostingplatforms kunnen bepalen 
welke content aan hun gebruikers wordt 
getoond en zo een verregaande invloed 
uitoefenen op de wijze waarop we 
informatie verkrijgen en doorgeven, en dat 
we op het punt zijn aanbeland dat 
contenthostingplatforms in wezen een 
digitale publieke ruimte zijn geworden; 
overwegende dat de grondrechten en de 
burgerlijke rechten van de gebruikers 
moeten worden geëerbiedigd bij het beheer 
van de publieke ruimte;

F. overwegende dat sommige 
platforms kunnen bepalen welke content 
aan hun gebruikers wordt getoond en zo 
een verregaande invloed uitoefenen op de 
wijze waarop we informatie verkrijgen en 
doorgeven, en dat we op het punt zijn 
aanbeland dat contenthostingplatforms in 
wezen een digitale publieke ruimte zijn 
geworden; overwegende dat de rechten van 
de gebruikers moeten worden geëerbiedigd 
bij het beheer van de publieke ruimte;
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Or. en

Amendement 49
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces kan ondermijnen en het 
gevaar met zich meebrengt dat er geen 
doeltreffende voorziening in rechte is;

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt; overwegende dat het 
beslissingsproces van aanbieders van 
digitale diensten moet worden aangevuld 
met een snelle juridische procedure met 
voldoende garanties;

Or. en

Amendement 50
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces kan ondermijnen en het 

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld een 
doeltreffende handhaving van de 
grondrechten inhoudt, met name de 
vrijheid van meningsuiting en informatie, 
privacy, veiligheid en beveiliging, non-
discriminatie, eerbiediging van het 
eigendomsrecht, waaronder de 
intellectuele-eigendomsrechten, alsmede 
het waarborgen van de toegang van 
eenieder tot de rechter;
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gevaar met zich meebrengt dat er geen 
doeltreffende voorziening in rechte is;

Or. en

Amendement 51
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces kan ondermijnen en het 
gevaar met zich meebrengt dat er geen 
doeltreffende voorziening in rechte is;

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar ook het waarborgen van de 
toegang tot de rechter en een eerlijke 
rechtsbedeling; overwegende dat de 
delegatie van beslissingen over de 
rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen de transparantie 
en eerlijke rechtsbedeling kan 
ondermijnen en kan leiden tot een 
gefragmenteerde aanpak;

Or. en

Amendement 52
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
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rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces kan ondermijnen en het 
gevaar met zich meebrengt dat er geen 
doeltreffende voorziening in rechte is;

rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen in sommige 
gevallen strijdig zou kunnen zijn met de 
rechtsstaat;

Or. en

Amendement 53
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces kan ondermijnen en het 
gevaar met zich meebrengt dat er geen 
doeltreffende voorziening in rechte is;

G. overwegende dat de handhaving 
van de wet in de digitale wereld niet alleen 
een doeltreffende handhaving van rechten 
inhoudt, maar met name ook het 
waarborgen van de toegang van eenieder 
tot de rechter; overwegende dat de 
delegatie van het nemen van beslissingen 
over de rechtmatigheid van content of van 
rechtshandhavingsbevoegdheden aan 
private ondernemingen het recht op een 
eerlijk proces ondermijnt en geen 
doeltreffende voorziening in rechte 
garandeert;

Or. fr

Amendement 54
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die legitieme zorgen over de 

Schrappen
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rechtsstaat opwerpen, met name wanneer 
die platforms worden aangemoedigd om 
dergelijke mechanismen proactief en 
vrijwillig toe te passen, waardoor content 
wordt verwijderd zonder duidelijke 
rechtsgrondslag, wat strijdig is met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

Or. en

Amendement 55
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die legitieme zorgen over de 
rechtsstaat opwerpen, met name wanneer 
die platforms worden aangemoedigd om 
dergelijke mechanismen proactief en 
vrijwillig toe te passen, waardoor content 
wordt verwijderd zonder duidelijke 
rechtsgrondslag, wat strijdig is met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

H. overwegende dat geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen, die 
door contenthostingplatforms worden 
gebruikt, juridische bezwaren opwerpen, 
met name wat betreft mogelijke 
beperkingen met betrekking tot de vrijheid 
van meningsuiting en informatie, zoals 
beschermd op grond van artikel 11 van 
het Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie;

Or. en
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Amendement 56
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die legitieme zorgen over de 
rechtsstaat opwerpen, met name wanneer 
die platforms worden aangemoedigd om 
dergelijke mechanismen proactief en 
vrijwillig toe te passen, waardoor content 
wordt verwijderd zonder duidelijke 
rechtsgrondslag, wat strijdig is met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken; overwegende dat deze zeer 
geavanceerde mechanismen, die worden 
ondersteund door artificiële intelligentie, 
legitieme zorgen opwerpen, met name 
wanneer die platforms dergelijke 
mechanismen proactief en vrijwillig 
toepassen, waardoor onrechtmatige, 
ongeoorloofde of vervalste content wordt 
verwijderd;

Or. fr

Amendement 57
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die legitieme zorgen over de 
rechtsstaat opwerpen, met name wanneer 
die platforms worden aangemoedigd om 
dergelijke mechanismen proactief en 
vrijwillig toe te passen, waardoor content 
wordt verwijderd zonder duidelijke 

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die in sommige gevallen 
legitieme zorgen over de rechtsstaat 
kunnen opwerpen, met name wanneer die 
platforms door de wetgeving van de Unie 
niet worden aangemoedigd om dergelijke 
mechanismen proactief en vrijwillig toe te 
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rechtsgrondslag, wat strijdig is met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

passen, waardoor content zou worden 
verwijderd zonder duidelijke 
rechtsgrondslag;

Or. en

Amendement 58
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms vaak 
geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen 
gebruiken die legitieme zorgen over de 
rechtsstaat opwerpen, met name wanneer 
die platforms worden aangemoedigd om 
dergelijke mechanismen proactief en 
vrijwillig toe te passen, waardoor content 
wordt verwijderd zonder duidelijke 
rechtsgrondslag, wat strijdig is met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

H. overwegende dat 
contenthostingplatforms weliswaar 
onrechtmatige content verwijderen, maar 
vaak niet kunnen functioneren zonder 
mechanisme voor de geautomatiseerde 
ontdekking en verwijdering van content in 
andere gevallen waarbij content proactief 
en vrijwillig content wordt verwijderd 
zonder duidelijk rechtsgrondslag; 
overwegende dat de verwijdering van 
content door contenthostingplatforms 
legitieme zorgen kan opwerpen over de 
rechtsstaat en de overeenstemming met 
artikel 10 van het Europees Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens, 
waarin is bepaald dat formaliteiten, 
voorwaarden, beperkingen of sancties met 
betrekking tot de uitoefening van de 
vrijheid van meningsuiting en informatie 
bij wet moeten worden voorgeschreven;

Or. cs

Amendement 59
Stéphane Séjourné
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Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat de vrijheid van 
meningsuiting een in het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie 
verankerd grondrecht is, dat echter niet 
mag leiden tot de publicatie van content 
die met name haatdragend, racistisch, 
antisemitisch, xenofoob of homofoob is, 
en dat er dringend passende manieren en 
middelen moeten worden gevonden om 
een einde te maken aan de uiterst ernstige 
schendingen die momenteel worden 
geconstateerd;

Or. fr

Amendement 60
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat geautomatiseerde 
contentverwijderingsmechanismen van 
aanbieders van digitale diensten 
evenredig moeten zijn en alleen moeten 
worden ingezet in gerechtvaardigde 
gevallen waarin de voordelen van de 
verwijdering van content groter zijn dan 
de potentiële nadelen van het online 
houden van content; overwegende dat 
deze procedures ook transparant moeten 
zijn en dat de voorwaarden ervan bekend 
moeten worden gemaakt voordat 
gebruikers gebruik zouden maken van de 
dienst;

Or. en
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Amendement 61
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Overweging H bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

H bis. overwegende dat artikel 11 van het 
Handvest ook voorziet in de bescherming 
van de vrijheid en het pluralisme van de 
media, die in toenemende mate 
afhankelijk zijn van onlineplatforms om 
hun publiek te bereiken; overwegende dat 
onlineplatforms zich niet mogen 
bemoeien met de content van de media;

Or. en

Amendement 62
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een respons 
op Unieniveau vereist;

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie heeft geleid 
tot een gefragmenteerd geheel aan regels, 
hetgeen een respons op Unieniveau in de 
vorm van harmonisatie van wetgeving 
vereist;

Or. ro
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Amendement 63
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een respons 
op Unieniveau vereist;

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een 
passende respons op Unieniveau en 
internationaal niveau vereist;

Or. en

Amendement 64
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een respons 
op Unieniveau vereist;

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in de 
plichten van contenthostingplatforms en in 
de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels;
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Or. en

Amendement 65
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging I

Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationale wetten van de lidstaten, en 
dat er aanzienlijke verschillen bestaan in 
de plichten van contenthostingplatforms 
en in de handhavingsmechanismen van de 
diverse burgerrechtelijke stelsels; 
overwegende dat deze situatie een respons 
op Unieniveau vereist;

I. overwegende dat de 
burgerrechtelijke stelsels met betrekking 
tot de contentmoderatiepraktijken van 
contenthostingplatforms gebaseerd zijn op 
sectorspecifieke bepalingen op Unieniveau 
en op nationaal niveau, met aanzienlijke 
verschillen in de opgelegde plichten en in 
de gehanteerde handhavingsmechanismen; 
overwegende dat deze situatie een 
gefragmenteerde digitale eengemaakte 
markt creëert en daarom een respons op 
Unieniveau vereist;

Or. en

Amendement 66
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het huidige 
bedrijfsmodel van bepaalde 
contenthostingplatforms erin bestaat 
content te promoten die naar verwachting 
de aandacht van gebruikers trekt en 
zodoende meer profileringsgegevens 
oplevert om doelgerichtere advertenties te 
laten zien en op die manier de winst te 
vergroten; overwegende dat deze 
profilering gecombineerd met gerichte 
advertenties vaak leidt tot een toename van 
content die inspeelt op emoties, waardoor 

J. overwegende dat het huidige 
bedrijfsmodel van bepaalde 
contenthostingplatforms erin bestaat 
content te promoten die naar verwachting 
de aandacht van gebruikers trekt en 
zodoende meer profileringsgegevens 
oplevert om doelgerichtere advertenties te 
laten zien en op die manier de winst te 
vergroten; overwegende dat deze 
profilering gecombineerd met gerichte 
advertenties vaak leidt tot een toename van 
content die inspeelt op emoties, waardoor 
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nieuwsoverzichten en -aanbevelingen vaak 
gekenmerkt worden door sensatie;

nieuwsoverzichten en -aanbevelingen vaak 
gekenmerkt worden door sensatie, 
resulterend in de mogelijke manipulatie 
van gebruikers;

Or. ro

Amendement 67
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat het huidige 
bedrijfsmodel van bepaalde 
contenthostingplatforms erin bestaat 
content te promoten die naar verwachting 
de aandacht van gebruikers trekt en 
zodoende meer profileringsgegevens 
oplevert om doelgerichtere advertenties te 
laten zien en op die manier de winst te 
vergroten; overwegende dat deze 
profilering gecombineerd met gerichte 
advertenties vaak leidt tot een toename van 
content die inspeelt op emoties, waardoor 
nieuwsoverzichten en -aanbevelingen vaak 
gekenmerkt worden door sensatie;

J. overwegende dat het huidige 
bedrijfsmodel van bepaalde 
contenthostingplatforms erin bestaat 
content te promoten die naar verwachting 
de aandacht van gebruikers trekt en 
zodoende meer profileringsgegevens 
oplevert om doelgerichtere advertenties te 
laten zien en op die manier de winst te 
vergroten; overwegende dat deze 
profilering gecombineerd met gerichte 
advertenties kan leiden tot een toename 
van content die gericht is op emoties, 
waardoor nieuwsoverzichten en -
aanbevelingen vaak gekenmerkt worden 
door sensatiezucht;

Or. es

Amendement 68
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat 
contenthostingplatforms vrij kunnen 
beslissen over het soort algoritme dat zij 
toepassen op de aanbevelingen, de curatie 

L. overwegende dat het niet 
uitsluitend maar ook een zaak is van 
contenthostingplatforms om te beslissen 
over het soort algoritme dat zij toepassen 



AM\1209152NL.docx 37/115 PE642.466v02-00

NL

van content of de plaatsing van 
advertenties, en dat daarbij weinig 
mogelijkheden zijn voor publiek toezicht, 
wat problematisch is met het oog op de 
verantwoording;

op de aanbevelingen, 
vergelijkingsdiensten, de curatie van 
content of de plaatsing van advertenties, en 
dat daarbij weinig mogelijkheden zijn voor 
publiek toezicht, wat problematisch is met 
het oog op de verantwoording en 
transparantie;

Or. en

Amendement 69
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat 
contenthostingplatforms vrij kunnen 
beslissen over het soort algoritme dat zij 
toepassen op de aanbevelingen, de curatie 
van content of de plaatsing van 
advertenties, en dat daarbij weinig 
mogelijkheden zijn voor publiek toezicht, 
wat problematisch is met het oog op de 
verantwoording;

L. overwegende dat 
contenthostingplatforms vrij kunnen 
beslissen over het soort algoritme dat zij 
toepassen op de aanbevelingen, de curatie 
van content of de plaatsing van 
advertenties;

Or. en

Amendement 70
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat 
contenthostingplatforms vrij kunnen 
beslissen over het soort algoritme dat zij 
toepassen op de aanbevelingen, de curatie 
van content of de plaatsing van 
advertenties, en dat daarbij weinig 
mogelijkheden zijn voor publiek toezicht, 

L. overwegende dat 
contenthostingplatforms vrij kunnen 
beslissen over het soort algoritme dat zij 
toepassen op de aanbevelingen, de curatie 
van content of de plaatsing van 
advertenties, en dat daarbij weinig 
mogelijkheden zijn voor publiek toezicht, 
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wat problematisch is met het oog op de 
verantwoording;

wat gevolgen kan hebben voor de 
transparantie en de verantwoording;

Or. en

Amendement 71
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat dominante 
contenthostingplatforms het voor hun 
gebruikers mogelijk maken om met hun 
profielen in te loggen op websites van 
derden, zodat die platforms de activiteiten 
van hun gebruikers ook buiten het eigen 
platform kunnen volgen, hetgeen hun een 
concurrentievoordeel oplevert wat betreft 
de toegang tot gegevens voor algoritmen 
om content samen te stellen;

M. overwegende dat 
contenthostingplatforms met 
aanmerkelijke marktmacht het voor hun 
gebruikers mogelijk maken om met hun 
profielen in te loggen op websites van 
derden, zodat die platforms de activiteiten 
van hun gebruikers ook buiten het eigen 
platform kunnen volgen, hetgeen hun een 
concurrentievoordeel oplevert wat betreft 
de toegang tot gegevens voor algoritmen 
om content samen te stellen;

Or. en

Amendement 72
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat in de niet-
onderhandelbare voorwaarden van 
platforms vaak wordt verwezen naar het 
toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
buiten de Unie, hetgeen een de toegang tot 
de rechter belemmert; overwegende dat er 
in het Unierecht en in het internationale 
recht onduidelijkheid bestaat over de 
vraag welke bepalingen van het 
internationale privaatrecht betrekking 

O. overwegende dat in de niet-
onderhandelbare voorwaarden van 
platforms vaak wordt verwezen naar het 
toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
buiten de Unie, hetgeen de toegang tot de 
rechter belemmert; overwegende dat 
Verordening (EU) nr. 1215/2012 
betreffende de rechterlijke bevoegdheid, 
de erkenning en de tenuitvoerlegging van 
beslissingen in burgerlijke en 
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hebben op gegevensrechten; handelszaken voorschriften inzake de 
rechterlijke bevoegdheid bevat; 
overwegende dat 
Verordening (EU) 2016/679 betreffende 
de bescherming van natuurlijke personen 
in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije 
verkeer van die gegevens duidelijkheid 
verschaft over het recht van een 
betrokkene op privaatrechtelijke 
handhaving rechtstreeks tegen de 
verwerkingsverantwoordelijke of de 
verwerker, ongeacht of de verwerking al 
dan niet in de Unie plaatsvindt en 
ongeacht of de 
verwerkingsverantwoordelijke in de Unie 
is gevestigd; overwegende dat in artikel 79 
van Verordening (EU) 2016/679 is 
bepaald dat een procedure moet worden 
ingesteld bij de gerechten van de lidstaat 
waar de verwerkingsverantwoordelijke of 
de verwerker een vestiging heeft, of waar 
de betrokkene gewoonlijk verblijft;

Or. en

Amendement 73
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Overweging O

Ontwerpresolutie Amendement

O. overwegende dat in de niet-
onderhandelbare voorwaarden van 
platforms vaak wordt verwezen naar het 
toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
buiten de Unie, hetgeen een de toegang tot 
de rechter belemmert; overwegende dat er 
in het Unierecht en in het internationale 
recht onduidelijkheid bestaat over de vraag 
welke bepalingen van het internationale 
privaatrecht betrekking hebben op 
gegevensrechten;

O. overwegende dat in de niet-
onderhandelbare voorwaarden van 
platforms vaak wordt verwezen naar het 
toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken 
buiten de Unie, hetgeen vragen opwerpt 
over de toegang tot de rechter; 
overwegende dat er in het Unierecht en in 
het internationale recht onduidelijkheid 
bestaat over de vraag welke bepalingen van 
het internationale privaatrecht betrekking 
hebben op gegevensrechten; overwegende 
dat het gevestigde adagium “caveat 
emptor” ook op deze situaties van 
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toepassing is;

Or. en

Amendement 74
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de toegang tot 
gegevens een belangrijke factor is in de 
groei van de digitale economie; 
overwegende dat de interoperabiliteit van 
gegevens, waarbij lock-in-effecten worden 
weggenomen, een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan eerlijke marktomstandigheden;

P. overwegende dat de toegang tot en 
de bewaring van gegevens een belangrijke 
factor vormen in de groei van de digitale 
economie; overwegende dat de 
interoperabiliteit van gegevens, waarbij 
lock-in-effecten worden weggenomen, een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan 
eerlijke marktomstandigheden, op 
voorwaarde dat de toegang tot en de 
bewaring van gegevens kunnen worden 
gereguleerd door middel van passende 
wettelijke normen;

Or. fr

Amendement 75
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Overweging P

Ontwerpresolutie Amendement

P. overwegende dat de toegang tot 
gegevens een belangrijke factor is in de 
groei van de digitale economie; 
overwegende dat de interoperabiliteit van 
gegevens, waarbij lock-in-effecten worden 
weggenomen, een belangrijke bijdrage kan 
leveren aan eerlijke marktomstandigheden;

P. overwegende dat de toegang tot 
niet-persoonsgebonden gegevens een 
belangrijke factor is in de groei van de 
digitale economie; overwegende dat de 
interoperabiliteit van niet-
persoonsgebonden gegevens, waarbij lock-
in-effecten worden weggenomen, een 
belangrijke bijdrage kan leveren aan 
eerlijke marktomstandigheden;
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Or. en

Amendement 76
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat bij het 
actualiseren van essentiële 
burgerrechtelijke en handelsrechtelijke 
aspecten van zakelijke onlinetransacties 
een evenwicht moet worden gevonden 
tussen enerzijds de bescherming van de 
fundamentele en burgerrechten van de 
gebruikers en anderzijds het bieden van 
bedrijfsstimulansen op dit gebied, met 
name voor kmo’s en start-ups;

Or. ro

Amendement 77
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat het belangrijk is 
een beoordeling te verrichten van de 
mogelijkheid om een bestaand of nieuw 
Europees agentschap of Europees orgaan 
te belasten met het waarborgen van een 
geharmoniseerde aanpak in de Unie en in 
te spelen op de nieuwe kansen en 
uitdagingen die voortvloeien uit de 
constante technologische ontwikkelingen, 
met name degene die een 
grensoverschrijdend karakter hebben;
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Or. en

Amendement 78
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Overweging P bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

P bis. overwegende dat de Commissie in 
haar advies over de Franse “Avia-wet” de 
bezorgdheid heeft geuit dat 
contentmoderatie een onevenredige last 
zou kunnen betekenen voor 
ondernemingen en gebruikers, en zou 
kunnen leiden tot een buitensporige 
verwijdering van content, en dus tot de 
ondermijning van de vrijheid van 
meningsuiting;

Or. en

Amendement 79
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale 
diensten met een breed toepassingsgebied 
in materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de 
aanbevelingen in de bijlage bij deze 
resolutie; is van mening dat, onverminderd 
de specifieke aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

1. roept de Commissie op om 
voorstellen in te dienen in 
overeenstemming met de aangekondigde 
wet inzake digitale diensten; is van mening 
dat, onverminderd de specifieke aspecten 
van toekomstige wetgevingsvoorstellen, 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie kan worden 
gekozen als rechtsgrond;
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Or. en

Amendement 80
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, waar mogelijk met inbegrip van 
een heldere definitie van de 
kernbegrippen, en van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

Or. it

Amendement 81
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de 
aanbevelingen in de bijlage bij deze 

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht; is van mening dat, onverminderd 
de specifieke aspecten van toekomstige 
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resolutie; is van mening dat, onverminderd 
de specifieke aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

wetgevingsvoorstellen, artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

Or. en

Amendement 82
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks empirisch 
onderbouwde en evenredige 
wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

Or. en

Amendement 83
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Ontwerpresolutie Amendement

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 

1. verzoekt de Commissie om 
onverwijld een reeks 
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wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een breed toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, dat artikel 114 van 
het Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

wetgevingsvoorstellen in te dienen, 
waaronder een wet inzake digitale diensten 
met een adequaat toepassingsgebied in 
materieel, persoonlijk en territoriaal 
opzicht, met inbegrip van de aanbevelingen 
in de bijlage bij deze resolutie; is van 
mening dat, onverminderd de specifieke 
aspecten van toekomstige 
wetgevingsvoorstellen, artikel 114 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie moet worden gekozen als 
rechtsgrond;

Or. en

Amendement 84
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme normen 
en procedures inzake contentmoderatie, en 
garandeert dat men bij een onafhankelijke 
instantie in hoger beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme normen 
en procedures inzake contentmoderatie, en 
garandeert dat men snel en eenvoudig bij 
een instantie in hoger beroep kan gaan; 
stelt voor dat de aanbieders van digitale 
diensten de toegang tot alternatieve 
geschillenbeslechting van hoge kwaliteit 
garanderen die voldoet aan de criteria van 
Richtlijn 2013/11/EU (richtlijn 
betreffende alternatieve beslechting van 
consumentengeschillen);

Or. fr

Amendement 85
Daniel Buda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme normen 
en procedures inzake contentmoderatie, en 
garandeert dat men bij een onafhankelijke 
instantie in hoger beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme normen 
en procedures inzake contentmoderatie, en 
garandeert dat men bij een onafhankelijke 
instantie in hoger beroep kan gaan; stelt 
voor om bij het opstellen van de 
wetgevingshandeling met name op dit 
gebied actieve kmo’s en start-ups te 
raadplegen, om ervoor te zorgen dat de 
betrokken bepalingen gemakkelijk 
toegankelijk zijn en van toepassing zijn op 
deze entiteiten;

Or. ro

Amendement 86
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme 
normen en procedures inzake 
contentmoderatie, en garandeert dat men 
bij een onafhankelijke instantie in hoger 
beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
aanbieders van digitale diensten een 
duidelijk en actueel innovatievriendelijk 
regelgevingskader biedt, de gebruikers 
beschermt bij de toegang tot digitale 
diensten, garandeert dat men bij een 
onafhankelijke instantie in hoger beroep 
kan gaan, en de noodzakelijke 
samenwerking tussen de lidstaten 
waarborgt;

Or. en
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Amendement 87
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme 
normen en procedures inzake 
contentmoderatie, en garandeert dat men 
bij een onafhankelijke instantie in hoger 
beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten wordt voorafgegaan door een 
effectbeoordeling die tot doel heeft een 
passende Europese regelgeving met 
betrekking tot contentbeheer te evalueren, 
analyseren en voor te stellen, waarbij de 
verantwoordelijkheden van alle 
afzonderlijke partners worden vastgesteld 
en billijke en transparante procedures 
tussen de platforms, de internetgebruikers 
en de gebruikers worden uitgewerkt;

Or. fr

Amendement 88
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme 
normen en procedures inzake 
contentmoderatie, en garandeert dat men 
bij een onafhankelijke instantie in hoger 
beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten voorziet in transparantie- en 
rapportageverplichtingen en in 
minimumnormen en procedures inzake 
contentmoderatie die in verhouding staan 
tot de omvang, de schade, het soort 
content en het platform, waarbij wordt 
gegarandeerd dat men bij een 
onafhankelijke instantie in hoger beroep 
kan gaan;

Or. en

Amendement 89
Gunnar Beck, Gilles Lebreton
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening omvat die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparante, bindende en uniforme 
normen en procedures inzake 
contentmoderatie, en garandeert dat men 
bij een onafhankelijke instantie in hoger 
beroep kan gaan;

2. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten een verordening kan omvatten die 
voorziet in contractuele rechten met 
betrekking tot contentbeheer, in 
transparantievereisten en 
interoperabiliteitsnormen, en garandeert 
dat men bij een onafhankelijke instantie in 
hoger beroep kan gaan;

Or. en

Amendement 90
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat in de context 
van de ontwikkeling van onlinediensten 
en in een geglobaliseerde digitale wereld 
het oorsprongslandbeginsel ongeschikt 
kan blijken te zijn om redenen die door de 
rechtspraak van het Hof van Justitie van 
de Europese Unie zijn erkend, in het 
bijzonder met betrekking tot 
consumentenbescherming en intellectuele 
eigendom; wijst erop dat de doelstellingen 
van deze platforms vooral worden 
gestuurd door de zoektocht naar landen 
waar de regelgeving op verschillende 
gebieden minder streng is, of het nu gaat 
om fiscale of illegale activiteiten; merkt 
op dat het dus ongetwijfeld nuttig zou zijn 
om over te schakelen op het 
bestemmingslandbeginsel in sectoren 
waar dit beginsel nog niet de standaard is, 
zodat het in de toekomst mogelijk wordt 
om bepaalde tekortkomingen in het 
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beginsel van het recht van het 
oorsprongsland op te heffen;

Or. fr

Amendement 91
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt voor dat de wet inzake digitale 
diensten duidelijke regels vaststelt 
betreffende de aansprakelijkheid van 
contenthostingplatforms voor goederen 
die daarop worden verkocht of 
geadverteerd, teneinde de juridische kloof 
te dichten waarin de gebruiker niet de 
genoegdoening heeft gekregen waarop hij 
of zij volgens de wet of de overeenkomst 
voor de levering van goederen recht heeft, 
bijvoorbeeld omdat de primaire verkoper 
niet kan worden geïdentificeerd;

Or. en

Amendement 92
Axel Voss

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. is van mening dat er met 
betrekking tot de aansprakelijkheid van 
platforms voor de inhoud op die platforms 
nieuwe technologische mogelijkheden op 
het gebied van aansprakelijkheid, 
identiteit en anonimiteit moeten worden 
geïdentificeerd en benut;

Or. de
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Amendement 93
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. stelt voor om in de wet inzake 
digitale diensten een sector- en 
probleemspecifieke aanpak te hanteren en 
bij de uitwerking van de passende 
beleidsopties een duidelijk onderscheid te 
maken tussen illegale en schadelijke 
inhoud;

Or. en

Amendement 94
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 bis. verzoekt de Commissie in de 
verordening een universele definitie van 
“dominante platforms” op te nemen en de 
kenmerken ervan vast te leggen;

Or. en

Amendement 95
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. merkt op dat er met betrekking tot 
bepaalde platforms transparantievereisten 
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moeten worden ingevoerd om ervoor te 
zorgen dat de werking ervan als een 
gesloten systeem geen invloed heeft op de 
keuzevrijheid van de consument, het 
gedrag van de consument niet beïnvloedt 
of geen belemmering vormt voor de 
vrijheid van mening of van 
meningsuiting; benadrukt met betrekking 
tot platforms voor elektronische handel 
dat het gebruik van producten en diensten 
die identiek zijn aan of onderscheidende 
merktekens die soortgelijk zijn aan 
handelsmerken die een reputatie genieten, 
verwarringsgevaar bij het publiek 
veroorzaakt en schade aan het merk zelf 
berokkent; wijst erop dat de aanbieder, 
zodra hij hiervan op de hoogte is, de 
informatie of het product binnen de kortst 
mogelijke tijd moet intrekken of de 
toegang ertoe onmogelijk moet maken;

Or. fr

Amendement 96
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 ter. onderstreept dat elk nieuw kader 
dat in de wet inzake digitale diensten 
wordt vastgesteld, haalbaar moet zijn voor 
kleine ondernemingen, kmo’s en start-ups 
en daarom evenredige verplichtingen en 
duidelijke waarborgen voor alle sectoren 
moet bevatten;

Or. en

Amendement 97
József Szájer, Jiří Pospíšil
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quater. stelt voor dat in de wet 
inzake digitale diensten ten aanzien van 
socialemediaplatforms strengere 
transparantieregels worden vastgesteld die 
voorzien in de openbaarmaking van de 
financiering en de macht van 
belangengroeperingen achter de 
gebruikers van de digitale diensten, 
teneinde aan te tonen wie juridisch 
verantwoordelijk is voor de content;

Or. en

Amendement 98
József Szájer, Marion Walsmann, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier 
Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

2 quinquies. stelt voor dat de wet inzake 
digitale diensten aan aanbieders van 
digitale diensten zonder vaste inrichting 
in de EU de verplichting oplegt om een 
wettelijke vertegenwoordiger aan te wijzen 
voor het belang van de gebruiker in de 
Europese Unie en de contactgegevens van 
deze vertegenwoordiger zichtbaar en 
toegankelijk te maken op hun websites;

Or. en

Amendement 99
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 sexies (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

2 sexies. onderstreept het belang dat 
onlineplatforms die content online hosten 
of modereren, meer verantwoordelijkheid 
dragen voor de content die zij hosten, en 
dat zij moeten optreden om 
onrechtmatigheden proactief te 
voorkomen;

Or. en

Amendement 100
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

3. benadrukt dat de 
verantwoordelijkheid voor de handhaving 
van de wet bij de overheid ligt; is van 
mening dat de beslissing over de 
rechtmatigheid van door gebruikers 
gegenereerde content moet worden 
genomen door een onafhankelijke rechter 
en niet door een particuliere commerciële 
instantie;

Or. en

Amendement 101
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 

3. is van mening dat om de 
onafhankelijkheid en onpartijdigheid te 
waarborgen, de uiteindelijke beslissing 
over de rechtmatigheid van door gebruikers 
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rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

gegenereerde content moet worden 
genomen door een onafhankelijke rechter 
en niet door een particuliere commerciële 
instantie;

Or. ro

Amendement 102
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content van 
meningen, met name op sociale 
netwerken, moet worden genomen door 
een onafhankelijke rechter en niet door een 
particuliere commerciële instantie;

Or. fr

Amendement 103
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

3. is van mening dat beslissingen over 
de rechtmatigheid van door gebruikers 
gegenereerde content vatbaar moeten zijn 
voor toetsing door een onafhankelijke 
rechter en niet uitsluitend door particuliere 
commerciële instanties;

Or. en
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Amendement 104
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter of een verhaalmechanisme, en niet 
door een particuliere commerciële 
instantie;

Or. en

Amendement 105
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

3. is van mening dat na het optreden 
van aanbieders van digitale diensten de 
uiteindelijke beslissing over de 
rechtmatigheid van door gebruikers 
gegenereerde content moet worden 
genomen door een onafhankelijke rechter;

Or. en

Amendement 106
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3

Ontwerpresolutie Amendement

3. is van mening dat de uiteindelijke 
beslissing over de rechtmatigheid van door 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)



PE642.466v02-00 56/115 AM\1209152NL.docx

NL

gebruikers gegenereerde content moet 
worden genomen door een onafhankelijke 
rechter en niet door een particuliere 
commerciële instantie;

Or. en

Amendement 107
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. is van mening dat 
contenthostingplatforms van het type 
onlinemarktplaats moeten worden 
beschouwd als actieve hosts; wijst erop 
dat zij juridisch verantwoordelijk moeten 
zijn voor de beslissingen die zij nemen 
over de rechtmatigheid van door 
gebruikers gegenereerde content;

Or. fr

Amendement 108
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. is van mening dat het 
kennisgevings- en actiesysteem van de 
richtlijn inzake elektronische handel – dat 
commerciële platforms verplicht om 
geïdentificeerde onrechtmatige content te 
verwijderen, na kennisgeving door met 
name de rechthebbenden en een 
beoordeling – moet worden versterkt door 
een kennisgevings- en 
verwijderingssysteem, zodat reeds 
verwijderde onrechtmatige content niet 
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opnieuw op het platform kan verschijnen;

Or. fr

Amendement 109
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan om discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;

4. dringt erop aan om discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden, ook ten aanzien 
van de meest kwetsbaren, en om de 
grondrechten en fundamentele vrijheden 
van de burgers, in het bijzonder de 
vrijheid van meningsuiting, altijd te 
eerbiedigen;

Or. it

Amendement 110
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan om 
discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;

4. dringt erop aan om 
contentmoderatiepraktijken die 
onevenredig zijn of die het doel van 
wettelijke bescherming te buiten gaan, bij 
de verordening te verbieden;

Or. en

Amendement 111
Daniel Buda
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan om discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;

4. dringt erop aan om ontoelaatbare 
of discriminerende 
contentmoderatiepraktijken en 
contentmoderatiepraktijken die uitbuiting 
en uitsluiting met zich meebrengen bij de 
verordening te verbieden; 

Or. ro

Amendement 112
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan om discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 113
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt erop aan om 
discriminerende 
contentmoderatiepraktijken bij de 
verordening te verbieden;

4. verzoekt de Commissie haar 
enthousiasme over contentmoderatie te 
beteugelen;

Or. en
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Amendement 114
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

4 bis. dringt erop aan dat de regels ook 
praktijken van platforms moeten 
verbannen die afbreuk doen aan de 
vrijheid en het pluralisme van de media, 
met name door te verbieden dat platforms 
een tweede niveau van controle 
uitoefenen op inhoud die onder de 
verantwoordelijkheid van een aanbieder 
van mediadiensten wordt verstrekt en die 
aan specifieke normen en toezicht is 
onderworpen;

Or. en

Amendement 115
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -
curatie en het opleggen van sancties voor 
niet-naleving;

Schrappen

Or. en

Amendement 116
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -
curatie en het opleggen van sancties voor 
niet-naleving;

5. is van mening dat op de toepassing 
van deze verordening nauwlettend moet 
worden toegezien door een bestaand of 
nieuw Europees agentschap of Europees 
orgaan dat met name ermee wordt belast 
de naleving van de bepalingen van deze 
verordening door contenthostingplatforms 
af te dwingen; wijst erop dat het 
betreffende agentschap of Europees 
orgaan moet evalueren of de normen voor 
contentbeheer zijn nageleefd aan de hand 
van transparantieverslagen en door de 
algoritmen te controleren die door 
contenthostingplatforms worden gebruikt 
in het kader van contentbeheer;

Or. en

Amendement 117
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie 
en het opleggen van sancties voor niet-
naleving;

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke normen en van 
nieuwe analyse- en evaluatie-
instrumenten, de monitoring en 
handhaving van de contractuele rechten 
met betrekking tot contentbeheer, het 
controleren van de algoritmen die worden 
gebruikt voor automatische 
contentmoderatie en -curatie en het 
opleggen van sancties voor niet-naleving;

Or. it
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Amendement 118
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie 
en het opleggen van sancties voor niet-
naleving;

5. beveelt aan om een netwerk van 
nationale autoriteiten op te richten dat 
wordt belast met de monitoring van de 
praktijk van automatische contentfiltering 
en -curatie en met de verslaglegging aan 
de EU-instellingen;

Or. en

Amendement 119
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie 
en het opleggen van sancties voor niet-
naleving;

5. verzoekt de Commissie actie te 
ondernemen met het oog op de monitoring 
en handhaving van de contractuele rechten 
met betrekking tot contentbeheer, het 
controleren van de algoritmen die worden 
gebruikt voor automatische 
contentmoderatie en -curatie en het 
opleggen van sancties voor niet-naleving;

Or. ro

Amendement 120
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie 
en het opleggen van sancties voor niet-
naleving;

5. verzoekt de Europese Commissie 
om de contractuele rechten met betrekking 
tot contentbeheer te monitoren en te 
handhaven, de algoritmen te controleren 
die worden gebruikt voor automatische 
contentmoderatie en -curatie, en sancties 
op te leggen voor niet-naleving;

Or. en

Amendement 121
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 
met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -
curatie en het opleggen van sancties voor 
niet-naleving;

5. beveelt aan om beste praktijken en 
deskundigheid tussen de lidstaten te 
delen, en met de Europese Commissie te 
coördineren en samen te werken met 
betrekking tot ontwikkelingen in de 
procedures voor contentbeheer, in plaats 
van een nieuw Europees agentschap op te 
richten;

Or. en

Amendement 122
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. beveelt aan om een Europees 
agentschap op te richten dat wordt belast 

5. beveelt aan om procedures in te 
voeren voor een intensieve samenwerking 
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met de monitoring en handhaving van de 
contractuele rechten met betrekking tot 
contentbeheer, het controleren van de 
algoritmen die worden gebruikt voor 
automatische contentmoderatie en -curatie 
en het opleggen van sancties voor niet-
naleving;

tussen de autoriteiten van de lidstaten, de 
Europese Commissie, de particuliere 
sector, de academische wereld en het 
maatschappelijk middenveld op het gebied 
van contentmoderatie, met inbegrip van de 
voortdurende verbetering daarvan;

Or. cs

Amendement 123
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. herinnert eraan dat 
contentmoderatie op Europees niveau 
momenteel plaatsvindt op basis van 
dwangbevelen die geen rechtskracht 
hebben en dat de Europese Commissie de 
platforms alleen vraagt om de 
verspreiding van haatdragende content te 
modereren of om terroristische content te 
verwijderen; wijst erop dat de bevoegdheid 
tot moderatie aan de platforms zelf moet 
worden onttrokken en dat bij de 
effectbeoordeling moet worden nagegaan 
hoe deze moderatie het best kan worden 
toevertrouwd aan een volledig 
onafhankelijke externe entiteit;

Or. fr

Amendement 124
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5 bis (nieuw)



PE642.466v02-00 64/115 AM\1209152NL.docx

NL

Ontwerpresolutie Amendement

5 bis. roept contenthostingplatforms op 
te evalueren welk risico hun beleid inzake 
contentbeheer voor legale content inhoudt 
voor de samenleving, bijvoorbeeld op het 
gebied van volksgezondheid en 
desinformatie, en op basis van een verslag 
aan het betreffende Europees agentschap 
of Europees orgaan om de twee jaar een 
dialoog te voeren met het betreffende 
Europees Agentschap of Europees orgaan 
en de betrokken nationale autoriteiten;

Or. en

Amendement 125
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher, Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
uitgebreide transparantieverslagen, onder 
meer over hun contentbeleid, publiceren 
en indienen bij het bestaande of nieuwe 
Europese agentschap of Europees orgaan 
over de vraag of hun voorwaarden voldoen 
aan de bepalingen van de wet inzake 
digitale diensten; stelt verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun contentbeleid 
op een gemakkelijk toegankelijke manier 
beschikbaar stellen en hun beslissingen 
over het verwijderen van door gebruikers 
gegenereerde content publiceren in een 
openbaar toegankelijke databank;

Or. en

Amendement 126
Emmanuel Maurel, Manon Aubry
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; 
verzoekt om de publicatie van uitgebreide 
transparantieverslagen, volgens een 
consistente methodologie en beoordeeld 
op basis van relevante prestatie-
indicatoren; stelt verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun beslissingen 
over het verwijderen van door gebruikers 
gegenereerde content publiceren in een 
openbaar toegankelijke databank;

Or. fr

Amendement 127
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun contentbeleid op een gemakkelijke en 
toegankelijke manier beschikbaar stellen 
en hun beslissingen over het verwijderen 
van door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

Or. en
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Amendement 128
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun beslissingen 
over het verwijderen van door gebruikers 
gegenereerde content publiceren in een 
openbaar toegankelijke databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij de 
lidstaten waar zij hun activiteiten 
ontplooien, over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten;

Or. en

Amendement 129
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun beslissingen 
over het verwijderen van door gebruikers 
gegenereerde content publiceren in een 
openbaar toegankelijke databank;

6. stelt voor dat aanbieders van 
digitale diensten regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
netwerk van nationale autoriteiten en de 
Europese Commissie over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten, over 
statistieken en gegevens over 
geautomatiseerde contentfiltering en over 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content in 
een openbaar toegankelijke databank;

Or. en
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Amendement 130
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
dit verslag, samen met een aantal 
beslissingen over het verwijderen van door 
gebruikers gegenereerde content, 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

Or. en

Amendement 131
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of 
hun voorwaarden voldoen aan de 
bepalingen van de wet inzake digitale 
diensten; stelt verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun beslissingen 
over het verwijderen van door gebruikers 
gegenereerde content publiceren in een 
openbaar toegankelijke databank;

6. stelt voor dat platforms regelmatig 
geaggregeerde gegevens over 
contentverwijdering verstrekken ten 
behoeve van studies die kunnen bijdragen 
tot het vaststellen van passende regels 
voor contentbeheer; stelt verder voor dat 
de Commissie op basis van de beschikbare 
gegevens voortdurend de noodzaak van 
contentbeheerrechten, transparante, 
bindende en uniforme normen en 
contentbeheerprocedures evalueert;

Or. cs
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Amendement 132
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij de 
Europese Commissie over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

Or. en

Amendement 133
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij de 
Europese Commissie over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

Or. ro
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Amendement 134
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen bij het 
Europese agentschap over de vraag of hun 
voorwaarden voldoen aan de bepalingen 
van de wet inzake digitale diensten; stelt 
verder voor dat de contenthostingplatforms 
hun beslissingen over het verwijderen van 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

6. stelt voor dat 
contenthostingplatforms regelmatig 
transparantieverslagen indienen over de 
vraag of hun voorwaarden voldoen aan de 
bepalingen van de wet inzake digitale 
diensten; stelt verder voor dat de 
contenthostingplatforms hun beslissingen 
over het verwijderen van onrechtmatige 
door gebruikers gegenereerde content 
publiceren in een openbaar toegankelijke 
databank;

Or. en

Amendement 135
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten;

Schrappen

Or. en

Amendement 136
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
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Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten;

7. beveelt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten; is van 
mening dat, met het oog op de 
bescherming van anonieme publicaties en 
het algemeen belang, beslissingen over 
contentmoderatie niet alleen moeten 
kunnen worden aangevochten door de 
gebruiker die gemodereerde content heeft 
gegenereerd, maar ook door een 
onafhankelijke ombudspersoon en 
organisaties die de vrijheid van 
meningsuiting vrijwaren;

Or. en

Amendement 137
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten;

7. beveelt de benoeming of oprichting 
van onafhankelijke nationale organen aan 
om geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten die niet 
vooraf konden worden beslecht door de 
interne procedures van de 
contenthostingplatforms; merkt bovendien 
op dat de verschillende partijen zich 
rechtstreeks tot de rechter kunnen 
wenden;

Or. fr

Amendement 138
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons, Javier Zarzalejos
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. beveelt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen aan om 
geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten;

7. overweegt de oprichting van 
onafhankelijke 
geschillenbeslechtingsorganen in de 
lidstaten om geschillen met betrekking tot 
contentmoderatie te beslechten;

Or. en

Amendement 139
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die 
contenthostingplatforms ertoe dwingen 
om de content op welke manier dan ook 
volledig automatisch van tevoren te 
controleren, en meent dat dergelijke 
mechanismen, wanneer ze vrijwillig 
worden gebruikt door platforms, moeten 
worden onderworpen aan controles door 
het Europees agentschap om na te gaan 
of ze voldoen aan de wet inzake digitale 
diensten;

8. is sterk van mening dat wanneer 
een platform gebruikmaakt van een 
mechanisme voor het volledig automatisch 
van tevoren te controleren, dat moet 
worden onderworpen aan een 
rechtmatigheidstoetsing;

Or. cs

Amendement 140
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
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Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 
inzake digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren;

Or. en

Amendement 141
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 
inzake digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten bepalingen moet 
omvatten die voorschrijven dat 
contenthostingplatforms de content op 
doeltreffende en transparante manier 
volledig automatisch van tevoren moeten 
controleren; merkt op dat de algoritmen 
die worden gebruikt bij het opsporen van 
schadelijke content en de tussenkomst van 
menselijke moderatoren tegenwoordig 
steeds efficiënter en nauwkeuriger zijn; 
wijst erop dat het echter duidelijk is dat de 
kwaliteit van de contentmoderatie 
grotendeels te danken is aan het corpus 
van gegevens en dus aan het menselijke 
werk dat bij de ontwikkeling ervan is 
verricht;

Or. fr
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Amendement 142
Angel Dzhambazki

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 
inzake digitale diensten;

8. is van mening dat de in de wet 
inzake digitale diensten vastgestelde 
minimumnormen geen bepalingen mogen 
omvatten die contenthostingplatforms ertoe 
dwingen om de content op welke manier 
dan ook volledig automatisch van tevoren 
te controleren;

Or. en

Amendement 143
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten bepalingen moet 
omvatten die contenthostingplatforms van 
het type onlinemarktplaats ertoe dwingen 
om redelijke en evenredige proactieve 
maatregelen te treffen om te voorkomen 
dat onrechtmatige content op hun 
platform wordt gepubliceerd, en meent dat 
de mechanismen die worden gebruikt door 
platforms, moeten worden onderworpen 
aan controles door het Europees 
agentschap om na te gaan of ze voldoen 
aan de wet inzake digitale diensten, en het 
voorwerp moeten uitmaken van 
doeltreffende verhaalmechanismen;
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Or. fr

Amendement 144
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het betreffende, bestaande of nieuwe, 
Europees agentschap of Europees orgaan 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 
inzake digitale diensten;

Or. en

Amendement 145
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook automatisch van tevoren te 
controleren, en geen “notice-and-stay-
down”-mechanismen mag opleggen, en 
meent dat mechanismen die vrijwillig 
worden gebruikt door platforms, niet 
mogen leiden tot eventuele 
controlemaatregelen vooraf op basis van 
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inzake digitale diensten; geautomatiseerde instrumenten of het 
filteren van content bij het uploaden;

Or. en

Amendement 146
Ibán García Del Blanco

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten bepalingen moet 
vermijden die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content volledig 
automatisch van tevoren te controleren, 
tenzij anders is gespecificeerd in 
bestaande wetteksten, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

Or. en

Amendement 147
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten moet waarborgen 
dat contenthostingplatforms die de content 
op welke manier dan ook volledig 
automatisch van tevoren controleren, 
worden onderworpen aan controles door 
het bestaande of nieuwe Europees 
agentschap of Europees orgaan om na te 
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moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

Or. en

Amendement 148
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door het Europees agentschap om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 
vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan controles 
door de Europese Commissie om na te 
gaan of ze voldoen aan de wet inzake 
digitale diensten;

Or. en

Amendement 149
József Szájer, Jiří Pospíšil, Javier Zarzalejos

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is sterk van mening dat de wet 
inzake digitale diensten geen bepalingen 
mag omvatten die contenthostingplatforms 
ertoe dwingen om de content op welke 
manier dan ook volledig automatisch van 
tevoren te controleren, en meent dat 
dergelijke mechanismen, wanneer ze 

8. is van mening dat de wet inzake 
digitale diensten geen bepalingen mag 
omvatten die aanbieders van digitale 
diensten ertoe dwingen om 
geautomatiseerd filtermechanismen te 
gebruiken die verder gaan dat het door de 
wet vereiste beschermingsniveau, maar 
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vrijwillig worden gebruikt door platforms, 
moeten worden onderworpen aan 
controles door het Europees agentschap 
om na te gaan of ze voldoen aan de wet 
inzake digitale diensten;

moedigt de aanbieders van digitale 
diensten aan dergelijke mechanismen te 
gebruiken om onrechtmatige 
onlinecontent te bestrijden;

Or. en

Amendement 150
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

8 bis. dringt er daarom op aan dat voor 
platforms een transparantieverplichting 
moet gelden bij de verwerking van de 
algoritmen en de gegevens die worden 
gebruikt om ze doeltreffende middelen 
voor moderatie aan te leren, die 
afhankelijk zijn van modellen die zijn 
ontwikkeld door bepaalde internationale 
platforms, waarvan het bedrijfsmodel is 
gebaseerd op de maximale extractie van 
gegevens om ze onmiddellijk weer in de 
markt voor reclamediensten te injecteren; 
acht het daarom raadzaam, zowel in het 
belang van de internetgebruikers als van 
de gebruikers, om de platforms te 
onderwerpen aan een 
transparantieverplichting met betrekking 
tot de keuze van de instrumenten waar 
hun voorkeur naar uitgaat bij de 
verwerking van algoritmen en menselijke 
handelingen die daarmee gepaard gaan;

Or. fr

Amendement 151
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
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Ontwerpresolutie Amendement

9. overwegende dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een van de meest schadelijke 
praktijken in de digitale samenleving is, 
vooral wanneer die content zichtbaarder 
wordt gemaakt op basis van eerdere 
gebruikersinteracties met andere versterkte 
content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
gerichte advertenties;

9. is van mening dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een van de meest schadelijke 
praktijken in de digitale samenleving is, 
vooral wanneer die content zichtbaarder 
wordt gemaakt op basis van eerdere 
gebruikersinteracties met andere versterkte 
content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
gerichte advertenties; is in dit verband van 
mening dat nieuwe regels niet alleen 
moeten zorgen voor transparantie en 
eerlijkheid, maar ook de toegang tot 
gevarieerde en kwalitatief hoogstaande 
content in de hedendaagse digitale 
omgeving moeten waarborgen, en 
verzoekt de Commissie waarborgen voor 
te stellen om ervoor te zorgen dat 
kwalitatief hoogstaande mediacontent 
gemakkelijk toegankelijk is en 
gemakkelijk te vinden is op platforms van 
derden;

Or. en

Amendement 152
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. overwegende dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een van de meest schadelijke 
praktijken in de digitale samenleving is, 
vooral wanneer die content zichtbaarder 
wordt gemaakt op basis van eerdere 
gebruikersinteracties met andere versterkte 
content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 

9. is van mening dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte 
persoonsgegevens een van de meest 
schadelijke praktijken in de digitale 
samenleving is, vooral wanneer die content 
zichtbaarder wordt gemaakt op basis van 
eerdere gebruikersinteracties met andere 
versterkte content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
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gerichte advertenties; gerichte advertenties; is bezorgd dat deze 
praktijken het zogenaamde 
surveillancekapitalisme aanwakkeren en 
berusten op het doordringend volgen van 
gebruikers en datamining;

Or. en

Amendement 153
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. overwegende dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een van de meest schadelijke 
praktijken in de digitale samenleving is, 
vooral wanneer die content zichtbaarder 
wordt gemaakt op basis van eerdere 
gebruikersinteracties met andere versterkte 
content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
gerichte advertenties;

9. is van mening dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een praktijk is waarop verder 
toezicht nodig kan zijn en dat de 
Commissie daarom aandacht moet 
besteden aan en de impact moet 
beoordelen van gevallen waarin die 
content zichtbaarder wordt gemaakt op 
basis van eerdere gebruikersinteracties met 
andere versterkte content en het doel heeft 
om gebruikersprofielen te optimaliseren 
voor gerichte advertenties;

Or. en

Amendement 154
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. overwegende dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een van de meest schadelijke 
praktijken in de digitale samenleving is, 

9. is van mening dat de sterkere focus 
die in gebruikersgerichte content wordt 
gelegd op de daarin vervatte meningen of 
standpunten een grote uitdaging vormt in 
de digitale samenleving, vooral wanneer 
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vooral wanneer die content zichtbaarder 
wordt gemaakt op basis van eerdere 
gebruikersinteracties met andere versterkte 
content en het doel heeft om 
gebruikersprofielen te optimaliseren voor 
gerichte advertenties;

die content zichtbaarder wordt gemaakt op 
basis van eerdere gebruikersinteracties met 
andere versterkte content en het doel heeft 
om gebruikersprofielen te optimaliseren 
voor gerichte advertenties;

Or. en

Amendement 155
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

9 bis. meent dat de Commissie de nodige 
rechtszekerheid moet bieden met 
betrekking tot enkele essentiële definities, 
bijvoorbeeld van de begrippen 
“systeemplatform” en “hostingplatform”, 
om te zorgen voor eengeharmoniseerde 
aanpak op Unieniveau teneinde illegale 
content makkelijker en effectiever te 
kunnen verwijderen; acht het in dit 
verband noodzakelijk om een heldere en 
nauwkeurige definitie van “illegale 
content” te formuleren;

Or. it

Amendement 156
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 

Schrappen
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gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd;

Or. en

Amendement 157
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd;

Schrappen

Or. en

Amendement 158
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd;

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd en dat advertenties 
op basis van gedrag afhankelijk moeten 
zijn van de instemming de gebruiker;

Or. en
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Amendement 159
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd;

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet op 
identificeerbare wijze hoeft te wordt 
gevolgd;

Or. en

Amendement 160
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet uitgebreid 
hoeft te wordt gevolgd;

10. is van mening dat het gebruik van 
gerichte advertenties moet worden 
onderworpen aan strengere regels, ten 
faveure van minder indringende vormen 
van reclame waarbij de interactie van 
gebruikers met de content niet hoeft te 
wordt gevolgd;

Or. en

Amendement 161
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

10 bis. merkt echter op dat gerichte 
reclame momenteel wordt geregeld door 
de algemene verordening 
gegevensbescherming, die naar behoren 
moet worden gehandhaafd in de Unie 
voordat nieuwe wetgeving op dit gebied 
wordt overwogen;

Or. en

Amendement 162
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen 
te stellen wat betreft de voorwaarden voor 
de accumulatie van gegevens ten behoeve 
van gerichte advertenties, met name 
wanneer de gegevens worden gevolgd op 
websites van derden;

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen 
te stellen wat betreft de voorwaarden voor 
de accumulatie van gegevens ten behoeve 
van gerichte advertenties, met name 
wanneer de gegevens worden gevolgd op 
websites van derden en pleit voor een 
geleidelijk verbod op persoonlijke 
advertenties, te beginnen met 
minderjarigen;

Or. en

Amendement 163
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen 
te stellen wat betreft de voorwaarden voor 

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten regels in te voeren 
om de transparantie met betrekking tot 
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de accumulatie van gegevens ten behoeve 
van gerichte advertenties, met name 
wanneer de gegevens worden gevolgd op 
websites van derden;

gerichte advertenties te vergroten, met 
name wanneer de gegevens worden 
gevolgd op websites van derden;

Or. en

Amendement 164
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen 
te stellen wat betreft de voorwaarden voor 
de accumulatie van gegevens ten behoeve 
van gerichte advertenties, met name 
wanneer de gegevens worden gevolgd op 
websites van derden;

11. beveelt daarom aan om in het 
Europees wettelijk kader duidelijke 
grenzen te stellen wat betreft de 
voorwaarden voor de accumulatie van 
gegevens ten behoeve van gerichte 
advertenties, met name wanneer de 
gegevens worden gevolgd op websites van 
derden;

Or. cs

Amendement 165
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten duidelijke grenzen 
te stellen wat betreft de voorwaarden voor 
de accumulatie van gegevens ten behoeve 
van gerichte advertenties, met name 
wanneer de gegevens worden gevolgd op 
websites van derden;

11. beveelt daarom aan om in de wet 
inzake digitale diensten van instemming 
een basisvoorwaarde te maken voor de 
accumulatie van gegevens ten behoeve van 
gerichte advertenties, met name wanneer 
de gegevens worden gevolgd op websites 
van derden;

Or. en
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Amendement 166
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beklemtoont dat de wet inzake 
digitale diensten overeenkomstig het 
beginsel van gegevensminimalisering dat 
is vastgesteld bij de algemene verordening 
gegevensbescherming moet vereisen dat 
tussenpersonen het anonieme gebruik van 
hun diensten en de betaling ervan 
mogelijk moeten maken, indien dat 
technisch haalbaar is, aangezien 
anonimiteit een doeltreffend middel is om 
niet-toegestane bekendmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van 
misbruik van online verzamelde 
persoonsgegevens te voorkomen; is van 
mening dat aanbieders van grote 
marktplaatsen uitsluitend wanneer 
bestaande wetgeving vereist dat 
ondernemingen hun identiteit meedelen, 
verplicht kunnen worden de identiteit van 
ondernemingen te controleren, terwijl in 
alle andere gevallen het recht om 
anoniem gebruik te maken van digitale 
diensten moet worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 167
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 bis. beveelt daarom aan dat de wet 
inzake digitale diensten wettelijke 
bepalingen bevat die systemische 
platforms verhinderen om in hun 
hoedanigheid van platform toegang te 
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krijgen tot concurrentiegevoelige 
leveranciersgegevens van derden en die 
gegevens vervolgens in hun hoedanigheid 
van leverancier te gebruiken om 
producten of diensten te verkopen in 
concurrentie met die derden;

Or. en

Amendement 168
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. merkt op dat, aangezien de 
onlineactiviteiten van een persoon diepe 
inzichten kunnen verschaffen in diens 
persoonlijkheid en het mogelijk maken 
hem of haar te manipuleren, de algemene 
en niet-selectieve verzameling van 
persoonsgegevens betreffende elk gebruik 
van een digitale dienst onevenredig 
inbreuk maakt op het recht op privacy; 
bevestigt dat gebruikers het recht hebben 
niet indringerig te worden gevolgd 
wanneer zij digitale diensten gebruiken; 
beklemtoont dat overheidsinstanties in de 
geest van de rechtspraak over 
communicatiemetadata uitsluitend 
toegang mogen krijgen tot de 
abonneegegevens en metadata van een 
gebruiker om met voorafgaande 
rechterlijke toestemming een onderzoek in 
te stellen naar verdachten van een ernstig 
strafbaar feit;

Or. en

Amendement 169
Patrick Breyer
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Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11 ter. beveelt aan van aanbieders die een 
dienst voor eenmalige aanmelding 
ondersteunen en een dominant 
marktaandeel hebben, te eisen dat zij ook 
ten minste één open en generiek 
identiteitssysteem ondersteunen dat is 
gebaseerd op een niet-gepatenteerd kader;

Or. en

Amendement 170
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op 
de markt aan te pakken; stelt in dit 
verband voor om te kijken naar de opties 
om de interoperabiliteit en 
overdraagbaarheid van gegevens te 
bevorderen;

Schrappen

Or. en

Amendement 171
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
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Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen; wijst er echter op 
dat het verplicht toegang verlenen tot 
gegevens geen afbreuk mag doen aan 
stimulansen voor innovatie door het 
gegevens verzamelende platform en waar 
nodig gepaard moet gaan met adequate en 
passende waarborgen;

Or. ro

Amendement 172
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen; roept op tot de 
invoering van regels en procedures om 
door systeem- en hostingplatforms 
gebruikte gegevens makkelijker te kunnen 
delen met de bevoegde toezichthoudende 
autoriteiten, met inbegrip van 
instrumenten om content te modereren en 
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illegale content te verwijderen;

Or. it

Amendement 173
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid 
van gegevens te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van niet-persoonsgebonden 
gegevens te vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor dat gebruikers van dominante 
socialemediadiensten en 
berichtendiensten het recht moeten 
krijgen op platformoverschrijdende 
interactie via open interfaces 
(interconnectiviteit); beklemtoont dat deze 
gebruikers in contact moeten kunnen 
treden met gebruikers van alternatieve 
diensten en dat de gebruikers van 
alternatieve diensten op hun beurt met 
deze gebruikers in contact moeten kunnen 
treden;

Or. en

Amendement 174
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
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het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen;

het delen van gegevens te 
vergemakkelijken en de transparantie te 
vergroten teneinde de onevenwichtige 
machtsverhoudingen op de markt aan te 
pakken; stelt in dit verband voor om te 
kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen; 

Or. cs

Amendement 175
Paul Tang, Lara Wolters

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit en overdraagbaarheid van 
gegevens te bevorderen;

12. verzoekt de Commissie te 
onderzoeken of het mogelijk is billijke 
contractuele voorwaarden op te stellen om 
het delen van gegevens te 
vergemakkelijken teneinde de 
onevenwichtige machtsverhoudingen op de 
markt aan te pakken; stelt in dit verband 
voor om te kijken naar de opties om de 
interoperabiliteit, interconnectiviteit en 
overdraagbaarheid van gegevens te 
bevorderen;

Or. en

Amendement 176
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

12 bis. verzoekt de Commissie regels vast 
te stellen die een werkelijke 
interoperabiliteit van gegevens 
garanderen, zodat de content die op een 
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platform wordt gekocht toegankelijk is via 
elk digitaal instrument, ongeacht het 
merk;

Or. fr

Amendement 177
Sabrina Pignedoli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 
hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden;

13. vraagt dat de 
contenthostingplatforms gebruikers de 
keuze geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame en gerichte 
informatie op basis van hun eerdere 
interactie met content op het betreffende 
contenthostingplatform of op websites van 
derden; vindt dat de gebruiker altijd 
volledig moet worden geïnformeerd over 
het gebruik van zijn persoonsgegevens en 
te allen tijde de mogelijkheid moet hebben 
om een hostingplatform te verlaten en zijn 
gegevens te verwijderen; meent dat het 
verzamelen en verkopen van gegevens met 
het oog op politieke manipulatie moet 
worden verboden en bestraft;

Or. it

Amendement 178
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers een 
echte keuze te geven of zij instemmen met 
het gebruik van gerichte reclame op basis 
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hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden;

van hun eerdere interactie met content op 
het betreffende contenthostingplatform of 
op websites van derden; dringt erop aan 
dat deze keuze op een begrijpelijke manier 
moet worden geformuleerd en dat de 
weigering ervan niet mag leiden tot het 
ontoegankelijk maken van de content; is 
van mening dat op kinderen gerichte 
content aan strengere regels moet worden 
onderworpen;

Or. fr

Amendement 179
Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 
hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden;

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 
hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden; verzoekt de platforms 
voorts een openbaar archief van 
advertenties in te richten; beveelt 
daarnaast aan dat de platforms 
samenwerken met feitencheckers om 
mogelijk desinformatie op een platform te 
ontdekken en eventuele verdere stappen te 
bepalen;

Or. cs

Amendement 180
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
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Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 
hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden;

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
vrije keuze te geven of zij instemmen met 
het gebruik van gerichte reclame op basis 
van hun eerdere interactie met content op 
het betreffende contenthostingplatform of 
op websites van derden; bevestigt opnieuw 
dat de ePrivacy-richtlijn gerichte reclame 
afhankelijk maakt van een uitdrukkelijke 
akkoordverklaring en voor het overige 
verbiedt;

Or. en

Amendement 181
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gebruikers de 
keuze te geven of zij instemmen met het 
gebruik van gerichte reclame op basis van 
hun eerdere interactie met content op het 
betreffende contenthostingplatform of op 
websites van derden;

13. verzoekt de 
contenthostingplatforms om gerichte 
reclame op basis van hun eerdere interactie 
met content op het betreffende 
contenthostingplatform of op websites van 
derden alleen te gebruiken nadat zij de 
voorafgaande toestemming van de 
gebruiker hebben verkregen in 
overeenstemming met 
Verordening (EU) 2016/679;

Or. en

Amendement 182
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
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Ontwerpresolutie Amendement

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven 
op de criteria op basis waarvan content 
wordt samengesteld en voor hen zichtbaar 
wordt gemaakt; is van mening dat 
hieronder ook de optie moet vallen om af 
te zien van contentcuratie;

Schrappen

Or. fr

Amendement 183
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 
de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt; is van mening dat hieronder ook 
de optie moet vallen om af te zien van 
contentcuratie;

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 
de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt; is van mening dat hieronder ook 
de optie moet vallen om af te zien van 
contentcuratie; stelt voor dat dominante 
platforms gebruikers een interface moeten 
bezorgen om contentcuratie te laten 
uitvoeren door software of diensten van 
hun keuze;

Or. en

Amendement 184
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher, Adrián Vázquez Lázara

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 
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de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt; is van mening dat hieronder ook 
de optie moet vallen om af te zien van 
contentcuratie;

de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt;

Or. en

Amendement 185
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 
de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt; is van mening dat hieronder ook 
de optie moet vallen om af te zien van 
contentcuratie;

14. roept er verder toe op gebruikers 
een passende mate van invloed te geven op 
de criteria op basis waarvan content wordt 
samengesteld en voor hen zichtbaar wordt 
gemaakt in overeenstemming met het 
transparantiebeginsel; is van mening dat 
hieronder ook de optie moet vallen om af 
te zien van contentcuratie;

Or. en

Amendement 186
Stéphane Séjourné

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. moedigt de verscheidenheid aan 
meningen en overtuigingen op digitale 
platforms aan, maar is van mening dat de 
vrijheid van meningsuiting geen 
rechtvaardiging vormt voor de publicatie 
van alle content en dat er maatregelen 
moeten worden genomen om te zorgen 
voor een evenwicht tussen de vrijheid van 
meningsuiting en de rechten van andere 
gebruikers; is van mening dat de nieuwe 
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wet andere gebruikers moet aanmoedigen 
om misbruiken te melden;

Or. fr

Amendement 187
Caterina Chinnici

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. onderstreept dat het van belang is 
dat de wet inzake digitale diensten 
juridisch deugdelijk en doeltreffend blijkt 
vanuit het oogpunt van de bescherming 
van kinderen in de onlineomgeving, en 
tegelijkertijd zorgt voor volledige 
afstemming op en voorkomt dat er 
overlappingen zijn met de algemene 
verordening gegevensbescherming en de 
richtlijn audiovisuele mediadiensten;

Or. en

Amendement 188
Karen Melchior, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt voor dat 
contenthostingplatforms alle gesponsorde 
advertenties publiceren die zichtbaar zijn 
gemaakt voor hun gebruikers;

15. stelt voor dat 
contenthostingplatforms alle sponsoring en 
advertenties duidelijk zichtbaar publiceren 
voor hun gebruikers, steeds met 
vermelding van wie ervoor heeft betaald 
en, indien van toepassing, namens wie ze 
worden gepubliceerd;

Or. en
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Amendement 189
Marion Walsmann

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15

Ontwerpresolutie Amendement

15. stelt voor dat 
contenthostingplatforms alle gesponsorde 
advertenties publiceren die zichtbaar zijn 
gemaakt voor hun gebruikers;

15. verzoekt contenthostingplatforms 
elke gesponsorde advertentie duidelijk 
zichtbaar te maken voor hun gebruikers;

Or. en

Amendement 190
Adrián Vázquez Lázara, Javier Nart

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Europese Commissie 
om van de hostingplatforms te eisen dat 
zij de identiteit verifiëren van de 
adverteerders met wie zij een commerciële 
relatie hebben, zodat de informatie die zij 
verstrekken juist is en is gewaarborgd dat 
adverteerders ter verantwoording kunnen 
worden geroepen wanneer zij 
onrechtmatige content promoten;

Or. en

Amendement 191
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. verzoekt de Commissie om 
hostingplatforms te verplichten de 
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identiteit van adverteerders en de 
waarachtigheid van de door hen 
geplaatste informatie te verifiëren om 
ervoor te zorgen dat die voortdurend en 
correct wordt bijgewerkt;

Or. it

Amendement 192
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 bis. stelt voor een gemeenschappelijk 
begrip tot stand te brengen van wat als 
valse of misleidende reclameboodschap 
geldt;

Or. en

Amendement 193
Raffaele Stancanelli

Ontwerpresolutie
Paragraaf 15 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

15 ter. verzoekt de Commissie om van de 
hostingplatforms te eisen dat zij accounts 
sluiten en commerciële overeenkomsten 
met adverteerders beëindigen indien er 
activiteiten ter bevordering van illegale 
content zijn geconstateerd, en dat zij alle 
nodige maatregelen nemen om te 
voorkomen dat bovengenoemde content 
opnieuw op hun platform kan 
verschijnen;

Or. it
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Amendement 194
Gunnar Beck

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt de ongelijke 
informatievoorziening tussen 
contenthostingplatforms en overheden en 
roept op tot een gestroomlijnde 
uitwisseling van de nodige informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 195
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt de ongelijke 
informatievoorziening tussen 
contenthostingplatforms en overheden en 
roept op tot een gestroomlijnde 
uitwisseling van de nodige informatie;

16. betreurt de ongelijke 
informatievoorziening tussen 
contenthostingplatforms en overheden en 
roept op tot een gestroomlijnde en 
verplichte uitwisseling van de nodige 
informatie;

Or. fr

Amendement 196
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16

Ontwerpresolutie Amendement

16. betreurt de ongelijke 
informatievoorziening tussen 
contenthostingplatforms en overheden en 
roept op tot een gestroomlijnde 

16. roept op tot een gestroomlijnde 
uitwisseling van de nodige informatie 
tussen de aanbieders van digitale diensten 
en de overheid;
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uitwisseling van de nodige informatie;

Or. en

Amendement 197
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. beveelt aan dat de wet inzake 
digitale diensten voorziet in het vereiste 
voor platforms met aanmerkelijke macht 
op de markt om een 
applicatieprogramma-interface aan te 
bieden, die voor platforms van derden en 
hun gebruikers interoperabel is met 
betrekking tot de belangrijkste functies en 
de gebruikers van het platform dat de 
applicatieprogramma-interface aanbiedt, 
met inbegrip van de diensten van derden 
om de gebruikerservaring van het 
platform dat de applicatieprogramma-
interface aanbiedt te verbeteren en aan te 
passen, met name door middel van 
diensten die het mogelijk maken de 
privacyinstellingen en voorkeuren met 
betrekking tot de conservering van inhoud 
zelf aan te passen;

Or. en

Amendement 198
Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. verzoekt de lidstaten ervoor te 
zorgen dat de aanbieders van 
onlinediensten voldoen aan de eisen van 
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artikel 5 van Richtlijn 2000/31/EG inzake 
elektronische handel;

Or. es

Amendement 199
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 ter. benadrukt daarentegen met klem 
dat platforms met aanmerkelijke macht op 
de markt die een applicatieprogramma-
interface aanbieden, gegevens die zij in 
het kader van diensten van derden 
ontvangen niet mogen delen, niet mogen 
bewaren, niet te gelde mogen maken noch 
mogen gebruiken;

Or. en

Amendement 200
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quater. benadrukt dat de hierboven 
beschreven 
interoperabiliteitsverplichtingen het 
vermogen van contenthostingplatforms 
om beveiligingsproblemen op te lossen 
niet mogen beperken, belemmeren of 
vertragen, en dat de noodzaak om 
beveiligingsproblemen op te lossen niet tot 
nodeloze opschorting van de bepalingen 
inzake interoperabiliteit mag leiden;

Or. en



PE642.466v02-00 102/115 AM\1209152NL.docx

NL

Amendement 201
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 quinquies. herinnert eraan dat de 
hierboven beschreven 
interoperabiliteitsbepalingen alle 
toepasselijke 
gegevensbeschermingswetten in acht 
moeten nemen; beveelt in dit verband aan 
dat platforms door de wet inzake digitale 
diensten verplicht worden gesteld om te 
waarborgen dat het technisch mogelijk is 
de bepalingen inzake 
gegevensoverdraagbaarheid van 
artikel 20, lid 2, van de algemene 
verordening gegevensbescherming na te 
leven;

Or. en

Amendement 202
Tiemo Wölken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 sexies. stelt voor dat 
contenthostingplatforms met 
aanmerkelijke macht op de markt die een 
applicatieprogramma-interface 
aanbieden, alle interfaces die zij ter 
beschikking stellen publiekelijk 
documenteren om de interoperabiliteit 
van diensten mogelijk te maken;

Or. en
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Amendement 203
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Kopje 4

Ontwerpresolutie Amendement

Bepalingen inzake slimme contracten en 
blockchains

Bepalingen inzake slimme contracten, 
voorwaarden en blockchains

Or. en

Amendement 204
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

17 bis. onderstreept dat de billijkheid en 
verenigbaarheid met de grondrechten van 
voorwaarden die door tussenpersonen 
worden opgelegd aan gebruikers van hun 
diensten, door een rechter moeten worden 
getoetst; wijst erop dat voorwaarden die 
een onnodig beperking inhouden van de 
grondrechten van gebruikers, zoals het 
recht op privacy en de vrijheid van 
meningsuiting, niet bindend zijn;

Or. en

Amendement 205
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 17

Ontwerpresolutie Amendement

17. verzoekt de Commissie om de 
ontwikkeling en het gebruik van 
“distributed ledger”-technologieën te 

17. verzoekt de Commissie om de 
ontwikkeling en het gebruik van 
“distributed ledger”-technologieën te 
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beoordelen, waaronder blockchain en met 
name de zogeheten slimme contracten, en 
daarbij te kijken naar de rechtmatigheid en 
handhaving van slimme contracten in 
grensoverschrijdende situaties, en om 
voorstellen te doen voor een passend 
rechtskader;

beoordelen, waaronder blockchain en met 
name de zogeheten slimme contracten, en 
daarbij te kijken naar de rechtmatigheid en 
handhaving van slimme contracten in 
grensoverschrijdende situaties, en om 
voorstellen te doen voor een passend 
rechtskader indien dat noodzakelijk wordt 
geacht;

Or. en

Amendement 206
Antonius Manders

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt ten zeerste aan om in 
slimme contracten mechanismen op te 
nemen die de uitvoering ervan kunnen 
stopzetten, met name om rekening te 
houden met de zorgen van zwakkere 
partijen en om ervoor te zorgen dat de 
rechten van crediteuren in geval van 
insolventie en reorganisaties worden 
geëerbiedigd;

18. beveelt ten zeerste aan om in 
slimme contracten mechanismen op te 
nemen waarmee consumenten en 
ondernemingen de uitvoering ervan en 
aanverwante betalingen kunnen stopzetten 
en ongedaan kunnen maken, met name 
om rekening te houden met de zorgen van 
zwakkere partijen in geval van fraude en 
om ervoor te zorgen dat de rechten van 
crediteuren in geval van insolventie en 
reorganisaties worden geëerbiedigd;

Or. en

Amendement 207
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18

Ontwerpresolutie Amendement

18. beveelt ten zeerste aan om in 
slimme contracten mechanismen op te 
nemen die de uitvoering ervan kunnen 
stopzetten, met name om rekening te 

18. is van mening dat er nodige 
stappen moeten worden ondernomen om 
de gelijkheid tussen de partijen te 
waarborgen in het geval van slimme 
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houden met de zorgen van zwakkere 
partijen en om ervoor te zorgen dat de 
rechten van crediteuren in geval van 
insolventie en reorganisaties worden 
geëerbiedigd;

contracten waarvoor de Commissie de 
modaliteiten moet onderzoeken;

Or. en

Amendement 208
Daniel Buda

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. benadrukt de noodzaak van 
blockchain-technologieën en “slimme 
contracten” voor gebruik conform de 
antitrustvoorschriften en -vereisten, in het 
bijzonder degene die 
kartelovereenkomsten en onderling 
afgestemde feitelijke gedragingen 
verbieden;

Or. ro

Amendement 209
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 bis. verzoekt de Commissie te eisen dat 
contenthostingplatforms van het type 
onlinemarktplaatsen niet-identificeerbare 
uitgevers van content verbieden; merkt op 
dat zij in staat moeten zijn de natuurlijke 
of rechtspersonen te identificeren die op 
hun platform publiceren;

Or. fr
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Amendement 210
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 ter. verzoekt de Commissie te eisen dat 
contenthostingplatforms van het type 
onlinemarktplaatsen de accounts afsluiten 
van gebruikers die herhaaldelijk 
onrechtmatige content hebben 
gepubliceerd en de nodige maatregelen te 
nemen om ervoor te zorgen dat dergelijke 
onrechtmatige content niet opnieuw op 
hun platform verschijnt;

Or. fr

Amendement 211
Emmanuel Maurel

Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 quater (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

18 quater. verzoekt de Commissie de 
toegang tot de Europese markt te 
verbieden voor contenthostingplatforms 
van het type onlinemarktplaats die:
– niet in staat zijn om hun gebruikers te 
identificeren,
– niet alle nodige maatregelen treffen om 
illegale content te verwijderen,
– de accounts van gebruikers die 
herhaaldelijk illegale content hebben 
gepubliceerd niet afsluiten;

Or. fr
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Amendement 212
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Kopje 5

Ontwerpresolutie Amendement

Bepalingen inzake het internationale 
privaatrecht

Schrappen

Or. en

Amendement 213
József Szájer, Jiří Pospíšil, Esteban González Pons

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat niet-
onderhandelbare voorwaarden de 
daadwerkelijke toegang tot de rechterlijke 
instanties van de Unie niet mogen 
belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen, 
en dat de onzekere status van het recht op 
toegang tot gegevens uit hoofde van het 
internationale privaatrecht nadelig 
uitpakt voor burgers en bedrijven in de 
Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 214
Karen Melchior, Adrián Vázquez Lázara, Liesje Schreinemacher

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat niet-
onderhandelbare voorwaarden de 

19. is van mening dat niet-
onderhandelbare voorwaarden de 
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daadwerkelijke toegang tot de rechterlijke 
instanties van de Unie niet mogen 
belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen, en 
dat de onzekere status van het recht op 
toegang tot gegevens uit hoofde van het 
internationale privaatrecht nadelig uitpakt 
voor burgers en bedrijven in de Unie;

daadwerkelijke toegang tot de rechterlijke 
instanties van de Unie niet mogen 
belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen; 
verzoekt de Commissie te beoordelen of de 
bescherming van het recht op toegang tot 
persoonsgegevens en niet-
persoonsgebonden gegevens met 
betrekking tot de bescherming uit hoofde 
van het internationale privaatrecht nadelig 
uitpakt voor burgers en bedrijven in de 
Unie;

Or. en

Amendement 215
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 19

Ontwerpresolutie Amendement

19. is van mening dat niet-
onderhandelbare voorwaarden de 
daadwerkelijke toegang tot de rechterlijke 
instanties van de Unie niet mogen 
belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen, en 
dat de onzekere status van het recht op 
toegang tot gegevens uit hoofde van het 
internationale privaatrecht nadelig uitpakt 
voor burgers en bedrijven in de Unie;

19. is van mening dat standaard 
contractuele voorwaarden de 
daadwerkelijke toegang tot de rechterlijke 
instanties van de Unie niet mogen 
belemmeren en burgers of bedrijven in de 
Unie niet hun rechten mogen ontnemen, en 
dat de onzekere status van het recht op 
toegang tot gegevens uit hoofde van het 
internationale privaatrecht nadelig uitpakt 
voor burgers en bedrijven in de Unie;

Or. en

Amendement 216
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
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Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt hoe belangrijk het is 
ervoor te zorgen dat het gebruik van 
digitale diensten in de Unie volledig wordt 
beheerst door het Unierecht, onder de 
jurisdictie van de rechterlijke instanties 
van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 20

Ontwerpresolutie Amendement

20. benadrukt hoe belangrijk het is 
ervoor te zorgen dat het gebruik van 
digitale diensten in de Unie volledig wordt 
beheerst door het Unierecht, onder de 
jurisdictie van de rechterlijke instanties 
van de Unie;

Schrappen

Or. en

Amendement 218
Gunnar Beck, Gilles Lebreton

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. concludeert voorts dat er op 
Unieniveau wetgevingsoplossingen 
moeten worden gevonden indien actie op 
internationaal niveau niet haalbaar lijkt 
of wanneer het risico bestaat dat het te 
lang duurt voordat dergelijke acties hun 
vruchten afwerpen;

Schrappen
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Or. en

Amendement 219
József Szájer, Jiří Pospíšil

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21

Ontwerpresolutie Amendement

21. concludeert voorts dat er op 
Unieniveau wetgevingsoplossingen 
moeten worden gevonden indien actie op 
internationaal niveau niet haalbaar lijkt 
of wanneer het risico bestaat dat het te 
lang duurt voordat dergelijke acties hun 
vruchten afwerpen;

Schrappen

Or. en

Amendement 220
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 bis. benadrukt dat dienstverleners niet 
verplicht zijn om informatie te 
verwijderen of ontoegankelijk te maken 
die in hun land van herkomst legaal is;

Or. en

Amendement 221
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
 Kopje 5 bis (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

Aanpak van illegale activiteiten

Or. en

Amendement 222
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 ter. beklemtoont dat, teneinde 
constructief de voorschriften van de 
richtlijn elektronische handel aan te 
vullen en de rechtszekerheid te 
garanderen, de toepasselijke wetgeving de 
plichten van aanbieders van digitale 
diensten volledig en uitdrukkelijk moet 
beschrijven in plaats van een algemene 
zorgvuldigheidsplicht op te leggen; 
benadrukt dat de wettelijke 
aansprakelijkheidsregeling voor 
digitaledienstverleners niet mag afhangen 
van onduidelijke begrippen zoals de 
“actieve” of “passieve” rol van de 
dienstverleners;

Or. en

Amendement 223
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 quinquies. beklemtoont dat de 
verantwoordelijkheid voor de 
rechtshandhaving, de besluitvorming over 
de wettelijkheid van de onlineactiviteiten 
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en de bevelen aan aanbieders van 
hostingdiensten om onrechtmatige 
content zo spoedig mogelijk te verwijderen 
of ontoegankelijk te maken, moeten 
berusten bij onafhankelijke rechterlijke 
instanties; is van mening dat uitsluitend 
aanbieders van hostingdiensten die 
daadwerkelijk op de hoogte zijn van 
onrechtmatige content en het 
onrechtmatige karakter ervan moeten 
worden verplicht content te verwijderen;

Or. en

Amendement 224
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 sexies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 sexies. onderstreept dat 
onrechtmatige content moet worden 
verwijderd op de plaats waar hij wordt 
gehost, en dat aanbieders van 
internettoegang niet mogen worden 
verplicht de toegang tot content te 
blokkeren;

Or. en

Amendement 225
Patrick Breyer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 septies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

21 septies. benadrukt dat evenredige 
sancties moeten worden toegepast bij 
schendingen van de wet, op grond 
waarvan personen niet mogen worden 
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uitgesloten van digitale diensten;

Or. en

Amendement 226
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 bis. Bepalingen betreffende de 
veiligheid van online verkochte producten

Or. fr

Amendement 227
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 ter. benadrukt dat producten die via 
onlinemarktplaatsen worden gekocht, 
moeten voldoen aan alle relevante 
veiligheidsvoorschriften van de Unie, 
aangezien de wet inzake digitale diensten 
de aansprakelijkheids- en 
veiligheidsregels voor digitale platforms, 
diensten en producten moet kunnen 
actualiseren;

Or. fr

Amendement 228
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quater (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

22 quater. 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, 
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. fr

Amendement 229
Emmanuel Maurel, Manon Aubry

Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 quinquies (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

22 quinquies. benadrukt dat wat 
commerciële activiteiten op 
onlinemarktplaatsen betreft, 
zelfregulering onvoldoende is gebleken, 
en verzoekt de Commissie daarom om te 
voorzien in krachtige waarborgen en 
verplichtingen op het gebied van 
productveiligheid en 
consumentenbescherming voor 
commerciële activiteiten op 
onlinemarktplaatsen, gekoppeld aan een 
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aangepaste aansprakelijkheidsregeling 
met passende handhavingsmechanismen;

Or. fr


