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Amendement 1
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Visum 1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

– gezien het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (het 
Handvest),
– gezien de algemene verordening 
gegevensbescherming (AVG)1 bis,
– gezien de 
gegevensbeschermingsrichtlijn door 
rechtshandhavingsinstanties (richtlijn 
wetshandhaving)1 bis,
– gezien de richtlijn betreffende privacy 
en elektronische communicatie (e-
privacyrichtlijn)1 bis,
– gezien de verordening inzake het vrije 
verkeer van niet-persoonsgebonden 
gegevens1 bis,
– gezien de richtlijn inzake open data en 
het hergebruik van overheidsinformatie 
(richtlijn open data)1 bis,
_________________
1 bis Verordening (EU) 2016/679 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Richtlijn 95/46/EG (algemene 
verordening gegevensbescherming) 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 1), 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
1 bis Richtlijn (EU) 2016/680 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
27 april 2016 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met 
de verwerking van persoonsgegevens door 
bevoegde autoriteiten met het oog op de 
voorkoming, het onderzoek, de opsporing 
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en de vervolging van strafbare feiten of de 
tenuitvoerlegging van straffen, en 
betreffende het vrije verkeer van die 
gegevens en tot intrekking van 
Kaderbesluit 2008/977/JBZ van de Raad 
(PB L 119 van 4.5.2016, blz. 89), 
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
1 bis Richtlijn 2002/58/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 
12 juli 2002 betreffende de verwerking 
van persoonsgegevens en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer in de 
sector elektronische communicatie 
(richtlijn betreffende privacy en 
elektronische communicatie) (PB L 201 
van 31.7.2002, blz. 37), 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj
1 bis Verordening (EU) 2018/1807 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
14 november 2018 inzake een kader voor 
het vrije verkeer van niet-
persoonsgebonden gegevens in de 
Europese Unie (PB L 303 van 28.11.2018, 
blz. 59), 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
1 bis Richtlijn (EU) 2019/1024 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
20 juni 2019 inzake open data en het 
hergebruik van overheidsinformatie (PB 
L 172 van 26.6.2019, blz. 56), 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

Or. en

Amendement 2
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf -1 (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

-1. is het niet eens met het narratief 
dat Europa de strijd om de 
persoonsgegevens verloren heeft; is er 
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trots op dat de EU een vastberaden 
standpunt heeft ingenomen door de AVG 
vast te stellen en regels voor 
gegevensbescherming te verscherpen die 
de rechten van de burgers versterken, en 
dat de EU maatregelen heeft genomen om 
te garanderen dat bedrijfsmodellen niet op 
schendingen van de grondrechten worden 
gebaseerd;

Or. en

Amendement 3
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Overweging A (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A. overwegende dat de bescherming 
van natuurlijke personen bij de 
verwerking van persoonsgegevens een 
grondrecht is; overwegende dat krachtens 
artikel 8, lid 1, van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie (het 
“Handvest”) en artikel 16, lid 1, van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie (VWEU) eenieder recht 
heeft op bescherming van zijn of haar 
persoonsgegevens;

Or. en

Amendement 4
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

A bis. overwegende dat de toegang tot 
informatie een grondrecht is dat wordt 
erkend in het Handvest van de 
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grondrechten van de Europese Unie (het 
“Handvest”) waarin is vastgesteld dat 
iedereen het recht heeft op vrijheid van 
meningsuiting, met inbegrip van het recht 
op een eigen mening en op het ontvangen 
en verspreiden van informatie en ideeën 
zonder inmenging van de overheid en 
over de grenzen heen;

Or. en

Amendement 5
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen en voordelen moet opleveren 
voor de burgers, en dat zij de grondrechten 
van de burgers, met name het recht op 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, ten volle 
moet eerbiedigen;

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen en voordelen moet opleveren 
voor de burgers, dat zij de belangen en 
rechten van personen centraal moet 
stellen in haar beleid, met name de 
eerbiediging van de menselijke 
waardigheid en integriteit en de 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens; spoort 
de Commissie dan ook aan de grootste 
waakzaamheid te betrachten bij het 
ontwerp van het gegevensbeheer en de 
toegangsstructuren voor Europa;

Or. en

Amendement 6
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1
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Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen en voordelen moet opleveren 
voor de burgers, en dat zij de grondrechten 
van de burgers, met name het recht op 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, ten volle 
moet eerbiedigen;

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen, hen in staat moet stellen 
weloverwogen beslissingen te nemen 
betreffende de door henzelf 
geproduceerde gegevens of de gegevens in 
verband met henzelf en dat zij de 
grondrechten van de burgers, met name het 
recht op bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, ten volle 
moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 7
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 1

Ontwerpadvies Amendement

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen en voordelen moet opleveren 
voor de burgers, en dat zij de grondrechten 
van de burgers, met name het recht op 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, ten volle 
moet eerbiedigen;

1. verzoekt de Commissie om in het 
kader van haar datastrategie het 
uitgangspunt te hanteren dat deze strategie 
het welzijn van de burgers moet 
bevorderen en voordelen moet opleveren 
voor de burgers, en dat zij de grondrechten 
van de burgers, met name het recht op 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, ten volle 
en op rechtmatige wijze moet eerbiedigen, 
in overeenstemming met de algemene 
verordening gegevensbescherming;

Or. ro

Amendement 8
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
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Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Algemene beginselen voor 
gegevensbeheer
1 bis. beklemtoont dat de Europese 
datastrategie de grondrechten van de 
burgers zal aantasten, onder meer de 
bescherming van hun persoonlijke 
levenssfeer en persoonsgegevens, hun 
vrijheid van meningsuiting en van 
informatie, gelijkheid en non-
discriminatie, vrijheid van mening, 
godsdienst en levensovertuiging, vrijheid 
van vereniging en vergadering, vrijheid 
van kunsten en wetenschappen, en het 
recht op een doeltreffende voorziening in 
rechte, het recht op menselijke integriteit, 
menselijke waardigheid, de rechten van 
het kind en van personen met een 
beperking, het recht op gezondheidszorg, 
het recht op het vermoeden van onschuld, 
op een doeltreffende voorziening in rechte 
en een eerlijk proces; beklemtoont dat 
deze rechten moeten worden verankerd in 
de kern van een geslaagde en duurzame 
Europese datastrategie en zowel naar de 
letter van de wet als naar de geest van de 
wet moeten worden verwezenlijkt;

Or. en

Amendement 9
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. benadrukt de asymmetrie tussen 
degenen die AI-technologieën gebruiken 
en degenen die ermee in contact staan en 
er afhankelijk van zijn; benadrukt in dit 
verband dat het vertrouwen van de 
burgers in AI alleen kan worden 
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opgebouwd op basis van een kader dat 
standaard wordt toegepast en eveneens 
ethisch is (“ethics by default and by 
design”), dat garandeert dat alle AI die in 
werking wordt gesteld volledig voldoet aan 
en in overeenstemming is met het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, het recht van de Unie en 
de Verdragen;

Or. en

Amendement 10
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. verzoekt de Commissie 
artikel 16 VWEU als rechtsgrondslag op 
te nemen in haar toekomstige wet inzake 
gegevensbeheer en haar gegevenswet en 
in deze rechtshandelingen duidelijke 
maatregelen te ontwikkelen die 
voortbouwen op en stroken met de 
bestaande wetgeving betreffende de 
bescherming van de grondrechten, met 
name de algemene verordening 
gegevensbescherming;

Or. en

Amendement 11
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. beklemtoont het belang van 
gegevens voor onderzoek en innovatie, 
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evenals voor personen en 
gemeenschappen die steeds meer 
vertrouwen op vlotte toegang tot correcte 
informatie; wijst erop dat de toegang tot 
informatie een grondrecht is; verzoekt de 
Commissie onnodige wettelijke 
belemmeringen voor de toegang tot 
gegevens uit de weg te ruimen;

Or. en

Amendement 12
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 bis. onderstreept dat het volume aan 
persoonsgegevens exponentieel toeneemt 
en beklemtoont dat persoonsgegevens van 
essentieel belang zijn voor de toekomstige 
economische groei en ontwikkeling; 
benadrukt dat het genereren van 
industriële gegevens en het genereren van 
persoonsgegevens steeds sterker van 
elkaar afhankelijk zullen worden;

Or. en

Amendement 13
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. merkt op dat de 
uitwisseling van praktijken, ecosystemen 
en onverantwoorde, illegale of onethische 
gegevensverwerking problematisch 
gedrag in de hand werken; maakt zich 
zorgen over de verspreiding van deze 
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praktijken en onderstreept dat deze 
bedrijfsmodellen zeer indringerige en 
negatieve gevolgen kunnen hebben, niet 
alleen voor personen en hun 
grondrechten, maar voor samenlevingen 
in hun geheel; beklemtoont dat dergelijke 
praktijken en strategieën het vertrouwen 
van de burgers in de datasystemen van de 
EU zouden ondermijnen; verzoekt de 
Commissie derhalve om ervoor te zorgen 
dat de leidende rol die de EU wil spelen in 
de data-economie gebaseerd is op de 
solide wettelijke grondslagen die zijn 
vastgelegd in de AVG, de politierichtlijn 
en de e-privacyrichtlijn;

Or. en

Amendement 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 ter. beklemtoont dat, wanneer het 
economische potentieel van 
persoonsgegevens wordt genegeerd en de 
aandacht voornamelijk op industriële 
gegevens wordt gericht, Europa en de 
burgers van Europa worden beroofd van 
een enorme troef en dat de dominantie en 
lock-in-effecten van platformen die 
steunen op persoonsgegevens daardoor 
worden versterkt;

Or. en

Amendement 15
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 ter (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

1 ter. wijst erop dat gegevensreeksen 
bestaande vooroordelen in de 
samenleving kunnen recreëren en 
versterken; waarschuwt voor mogelijke 
discriminatie en mogelijk misbruik;

Or. en

Amendement 16
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. wijst erop dat de efficiëntste 
manier om vooroordelen in 
gegevenssystemen te beperken erin 
bestaat te waarborgen dat zo veel mogelijk 
niet-persoonsgegevens beschikbaar zijn 
om deze systemen op te leiden, en dat het 
daarvoor noodzakelijk is om onnodige 
belemmeringen voor tekst- en datamining 
te beperken en grensoverschrijdend 
gebruik mogelijk te maken; merkt op dat 
open gegevens uit het publieke domein of 
met een gratis licentie vaak worden 
gebruikt door AI-ontwikkelaars en 
ontwikkelaars van machinaal leren 
wanneer zij trainingsdata selecteren, 
omdat deze eenvoudig toegankelijk zijn en 
omdat op die manier mogelijke 
aansprakelijkheid voor inbreuken kan 
worden vermeden, en dat dit een 
welbepaalde vorm van vertekende selectie 
in trainingsdata veroorzaakt, wat op zijn 
beurt vaak leidt tot andere, schadelijkere 
vormen van vertekening in de resultaten; 
wijst erop dat deze situatie grotere 
flexibiliteit vereist voor het gebruik van 
gegevens die door intellectuele-
eigendomsrechten beschermd zijn 
teneinde AI en machinaal leren minder 
bevooroordeeld te maken en beter te laten 
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stroken met ethische normen, met als 
uiteindelijke doelstelling de mensheid 
beter te dienen;

Or. en

Amendement 17
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quater. dringt er bij de Commissie 
op aan haar datastrategie zodanig uit te 
breiden dat er een kader wordt 
afgebakend en voorgesteld dat de 
Europese burgers de mogelijkheid en de 
macht geeft hun eigen persoonsgegevens 
te benutten, met inbegrip van een 
paradigmaverschuiving van 
geïnformeerde toestemming voor het 
gebruik van persoonsgegevens naar de 
eigendom ervan, gewaarborgde 
bescherming en geïnformeerde 
toestemming met het tijdelijke en 
herroepbare gebruik van 
persoonsgegevens in ruil voor economisch 
voordeel;

Or. en

Amendement 18
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

1 quinquies. benadrukt met name het 
belang van gegevens die worden 
bijgehouden en geproduceerd door 
regeringen en de openbare sector; 
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verzoekt de lidstaten het genereren van 
gegevens op basis van het beginsel “open 
door ontwerp en door 
standaardinstellingen” te bevorderen 
teneinde de toegang tot en het hergebruik 
van informatie van de openbare sector te 
bevorderen; verzoekt de lidstaten om de 
richtlijn open data snel om te zetten;

Or. en

Amendement 19
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van het Handvest van de 
grondrechten van de Europese Unie, de 
algemene verordening 
gegevensbescherming, de richtlijn 
wetshandhaving en andere relevante 
wetgeving van de Unie, zoals onlangs 
werd benadrukt in het arrest van het Hof 
van Justitie van de Europese Unie van 
16 juli 2020 in de zaak Schrems II, 
C-311/18, en in de aanbevelingen van het 
Europees Comité voor 
gegevensbescherming;

Or. fr

Amendement 20
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement
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2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden, met 
name in de context van gegevensstromen, 
altijd in overeenstemming moet 
plaatsvinden met de bepalingen van de 
algemene verordening 
gegevensbescherming, de richtlijn 
wetshandhaving en andere relevante 
wetgeving van de Unie; herhaalt dat 
internationale overdracht van 
persoonsgegevens eerst moet voldoen aan 
alle beginselen van de algemene 
verordening gegevensbescherming of de 
richtlijn wetshandhaving voordat de 
gegevens worden overgedragen;

Or. en

Amendement 21
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie en 
uitsluitend kan plaatsvinden als er in die 
andere rechtsgebieden een wezenlijk 
vergelijkbaar niveau van 
gegevensbescherming bestaat;

Or. en

Amendement 22
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 2
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Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie, en 
uitsluitend mag worden gebruikt voor het 
doel waarvoor de gegevens zijn verzameld;

Or. ro

Amendement 23
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 2

Ontwerpadvies Amendement

2. benadrukt dat overdracht van 
gegevens naar andere rechtsgebieden altijd 
in overeenstemming moet plaatsvinden met 
de bepalingen van de algemene 
verordening gegevensbescherming, de 
richtlijn wetshandhaving en andere 
relevante wetgeving van de Unie;

2. benadrukt dat overdracht van 
persoonsgegevens naar andere 
rechtsgebieden altijd in overeenstemming 
moet plaatsvinden met de bepalingen van 
de algemene verordening 
gegevensbescherming, de richtlijn 
wetshandhaving en andere relevante 
wetgeving van de Unie;

Or. en

Amendement 24
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 2 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

2 bis. benadrukt dat alle 
gegevensrechten uit hoofde van de AVG 
gelden ongeacht de toegepaste 
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rechtsgrondslag voor de verwerking; is 
van mening dat deze rechten niet 
restrictief mogen worden geïnterpreteerd;

Or. en

Amendement 25
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens; waarschuwt 
voor mogelijk misbruik met betrekking tot 
zeer gevoelige persoonsgegevens zoals de 
bijzondere categorieën bedoeld in 
artikel 9 AVG, of de inhoud van 
elektronische communicatie en 
metagegevens die onder het 
toepassingsgebied van de e-
privacyrichtlijn vallen; beklemtoont dat de 
uitwisseling van gegevens conform het 
beginsel van doelbinding van de AVG 
beperkt moet blijven tot niet-
persoonsgegevens, bijvoorbeeld 
industriële of commerciële gegevens, of 
veilig en doeltreffend geanonimiseerde 
persoonsgegevens, ook in gemengde 
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gegevensreeksen;

Or. en

Amendement 26
Axel Voss

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met 
het acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

3. verklaart dat een onderscheid 
tussen de wettelijke regelingen inzake 
persoonsgegevens en niet-
persoonsgegevens essentieel is, aangezien 
bedrijven commerciële gegevensreeksen 
vaak niet kunnen delen vanwege de 
complexiteit van de bestaande regels en 
vanwege de grote rechtsonzekerheid ten 
aanzien van de vraag of de 
persoonsgegevens voldoende 
geanonimiseerd zijn; merkt op dat het in 
de praktijk moeilijk kan zijn om dit 
onderscheid te maken, omdat er 
gemengde gegevens voorkomen, waarvoor 
specifieke regels en benaderingen moeten 
worden ingevoerd; is van mening dat 
modellen die gericht zijn op 
anonimisering, waarvoor een duidelijke 
rechtsgrond en een lijst van criteria nodig 
zijn, en andere technische methoden om 
de privacy te garanderen, moeten worden 
bevorderd, zoals de verschuiving van de 
uitwisseling van gegevens naar het delen 
van computerkracht, 
applicatieprogramma-interfaces (API’s), 
synthetische gegevens en datasandboxes;

Or. en

Amendement 27
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens; beklemtoont 
dat de burgers in dergelijke gevallen 
stelselmatig moeten kunnen profiteren 
van het feit dat zij hebben bijgedragen tot 
het genereren van persoonsgegevens en 
dat hun eigendom van dergelijke gegevens 
automatisch moet worden beschermd;

Or. en

Amendement 28
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming en dat dit door elke 
toekomstige sectorale of geschikte 
wetgeving moet worden geëerbiedigd; 
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duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

wijst in dit verband op de noodzaak om in 
de door de Commissie geschetste 
dataruimten duidelijk onderscheid te 
maken tussen de behandeling van 
persoonsgegevens en de behandeling van 
niet-persoonsgegevens, met name als het 
gaat om verbonden slimme producten en 
wearables; herinnert er in dit verband aan 
dat gegevensreeksen waarbij beide soorten 
gegevens onlosmakelijk met elkaar 
verbonden zijn, altijd behandeld worden 
als persoonsgegevens, ook wanneer de 
persoonsgegevens slechts een klein deel 
van de gegevensreeks vormen;

Or. en

Amendement 29
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 3

Ontwerpadvies Amendement

3. herinnert eraan dat de verwerking 
van persoonsgegevens, waaronder de 
overdracht van persoonsgegevens, te allen 
tijde in overeenstemming moet zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

3. herinnert eraan dat de verwerking 
en de opslag van persoonsgegevens, 
waaronder de overdracht van 
persoonsgegevens, te allen tijde in 
overeenstemming moeten zijn met het 
acquis van de Unie inzake 
gegevensbescherming; wijst in dit verband 
op de noodzaak om in de door de 
Commissie geschetste dataruimten 
duidelijk onderscheid te maken tussen de 
behandeling van persoonsgegevens en de 
behandeling van niet-persoonsgegevens, 
met name als het gaat om verbonden 
slimme producten; herinnert er in dit 
verband aan dat gegevensreeksen waarbij 
beide soorten gegevens onlosmakelijk met 
elkaar verbonden zijn, altijd behandeld 
worden als persoonsgegevens;

Or. ro
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Amendement 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wenst behoedzaam om te springen 
met ongedefinieerde begrippen als het 
“hergebruik” van gegevens en “data-
altruïsme”; verzoekt de Commissie deze 
begrippen duidelijk te omschrijven en ze 
te laten beantwoorden aan reeds 
gevestigde beginselen inzake 
gegevensbescherming zoals het beginsel 
van doelbinding dat vereist dat gegevens 
worden verwerkt “voor welbepaalde, 
uitdrukkelijk omschreven en 
gerechtvaardigde doeleinden”;

Or. en

Amendement 31
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 bis. wijst op het gestaag toenemende 
belang van de toezichthoudende 
werkzaamheden van de nationale 
toezichthoudende autoriteiten voor 
gegevensbescherming en verzoekt de 
lidstaten om deze autoriteiten van 
toereikende financiële en andere 
middelen te voorzien;

Or. en

Amendement 32
Marina Kaljurand
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Ontwerpadvies
Paragraaf 3 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Dataruimten
3 ter. beklemtoont dat het vertrouwen 
van personen slechts kan worden 
gewonnen door veilige structuren voor 
dataruimten waarbij hun grondrechten 
volledig worden geëerbiedigd, zodat de 
rechtszekerheid en de toepassing van 
diensten gewaarborgd zijn, evenals de 
concurrentievoordelen en stabiele 
bedrijfsmodellen voor ondernemingen;

Or. en

Amendement 33
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quater. wijst op de wettelijke 
hiërarchie van de bescherming van 
persoonsgegevens, met name wanneer 
wordt overwogen om de oprichting van 
tussenpersonen voor persoonsgegevens, of 
dataruimten voor persoonsgegevens, toe te 
staan; wijst hier op de beginselen waarin 
is voorzien door de AVG en de e-
privacyrichtlijn en pleit ervoor deze 
beginselen centraal te stellen bij 
dergelijke projecten; benadrukt dat 
dergelijke dataruimten van meet af aan 
moeten worden ontwikkeld, ingericht en 
gebruikt volgens de beginselen van 
gegevensbescherming door ontwerp en 
gegevensbescherming door 
standaardinstellingen en dat daarbij 
strenge veiligheidsmaatregelen moeten 
worden toegepast;
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Or. en

Amendement 34
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 3 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

3 quinquies. herinnert er in de context 
van een gemeenschappelijke Europese 
ruimte voor gezondheidsgegevens aan dat 
de verwerking van bijzondere categorieën 
persoonsgegevens (zoals biometrische, 
genetische en gezondheidsgegevens), 
ongeacht het feit dat deze 
gegevensreeksen zeer waardevol worden 
geacht, in beginsel verboden is, met 
welbepaalde strikte uitzonderingen, 
waarvoor specifieke 
verwerkingsvoorschriften gelden en dat 
altijd de verplichting bestaat om een 
effectbeoordeling in verband met de 
gegevensbescherming uit te voeren; wijst 
op de mogelijk rampzalige en 
onomkeerbare gevolgen van 
onrechtmatige of onbeveiligde verwerking 
van gevoelige gegevens voor de 
betrokkenen;

Or. en

Amendement 35
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat in het kader van de 
dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter 
verbetering van de rechtshandhaving in de 

4. wijst erop dat in het kader van de 
dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter 
verbetering van de rechtshandhaving in de 
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EU, het EU-recht, waaronder het 
evenredigheidsbeginsel en de voorschriften 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, ten volle geëerbiedigd moet 
worden;

EU, het EU-recht, waaronder het 
evenredigheidsbeginsel en de voorschriften 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, ten volle geëerbiedigd moet 
worden; wijst op het potentieel om de 
kwaliteit van de rechtshandhaving te 
verbeteren en vooroordelen tegen te gaan 
waar dit mogelijk bestaat, door 
betrouwbare gegevens te verzamelen en 
deze ter beschikking te stellen van het 
publiek, het maatschappelijk middenveld 
en onafhankelijke deskundigen;

Or. en

Amendement 36
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat in het kader van de 
dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter 
verbetering van de rechtshandhaving in de 
EU, het EU-recht, waaronder het 
evenredigheidsbeginsel en de voorschriften 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, ten volle geëerbiedigd moet 
worden;

4. wijst erop dat in het kader van de 
dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter 
verbetering van de rechtshandhaving in de 
EU, het EU-recht, waaronder het 
evenredigheidsbeginsel en de voorschriften 
inzake gegevensbescherming en 
bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer, ten volle geëerbiedigd moet 
worden; benadrukt dat het gebruik van 
persoonsgegevens en kunstmatige 
intelligentie door overheden slechts mag 
worden toegestaan onder strikt 
democratisch toezicht en met aanvullende 
waarborgen tegen misbruik;

Or. en

Amendement 37
Marina Kaljurand
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Ontwerpadvies
Paragraaf 4

Ontwerpadvies Amendement

4. wijst erop dat in het kader van de 
dataruimten voor overheidsinstanties, met 
name in het kader van gegevensgebruik ter 
verbetering van de rechtshandhaving in de 
EU, het EU-recht, waaronder het 
evenredigheidsbeginsel en de 
voorschriften inzake 
gegevensbescherming en bescherming van 
de persoonlijke levenssfeer, ten volle 
geëerbiedigd moet worden;

4. wijst erop dat gemeenschappelijke 
Europese dataruimten voor 
overheidsinstanties, met name in het kader 
van gegevensgebruik ter verbetering van de 
toegang tot gegevens voor de 
rechtshandhaving in de EU, het EU-recht, 
waaronder het noodzakelijkheids- en het 
evenredigheidsbeginsel, en de bescherming 
van de persoonlijke levenssfeer en van 
persoonsgegevens, het vermoeden van 
onschuld en de procedurevoorschriften 
ten volle geëerbiedigd moeten worden;

Or. en

Amendement 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. benadrukt dat de 
gegevensuitwisseling op het gebied van 
justitie en binnenlandse zaken tussen de 
lidstaten met behulp van Europese 
informatiesystemen (SIS, VIS, Eurodac, 
ETIAS, SES, Ecris) een troef is die de 
veiligheid van de Europese burgers 
versterkt, de controle- en 
beschermingscapaciteit aan de binnen- en 
buitengrenzen van de EU verbetert en de 
uitvoering van het asiel- en migratiebeleid 
en de bestrijding van terrorisme en 
criminaliteit bevordert;

Or. fr



PE659.076v01-00 26/42 AM\1216435NL.docx

NL

Amendement 39
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 bis. beklemtoont dat elke toegang van 
rechtshandhavingsinstanties tot door de 
overheid of particulieren bewaarde 
persoonsgegevens in dataruimten 
gegrondvest moet zijn op het EU-recht en 
het recht van de lidstaat in kwestie, strikt 
beperkt moet blijven tot wat noodzakelijk 
en evenredig is en gekoppeld moet zijn 
aan toereikende waarborgen; beklemtoont 
dat de verdere verwerking van 
persoonsgegevens de EU-wetgeving 
inzake gegevensbescherming volledig 
moet eerbiedigen;

Or. en

Amendement 40
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. benadrukt de beperkingen van 
bepaalde soorten AI-toepassingen die 
bedoeld zijn voor justitie, de zogenoemde 
“legal tech”; wijst in dit verband op de 
mogelijk ernstige nadelige gevolgen, met 
name op het gebied van rechtshandhaving 
en justitie, wanneer personen een te groot 
vertrouwen hebben in de klaarblijkelijk 
objectieve en wetenschappelijke aard van 
AI-instrumenten en niet denken aan de 
mogelijkheid dat hun resultaten onjuist, 
onvolledig, irrelevant of discriminerend 
kunnen zijn; herinnert eraan dat de 
definitieve wettelijke besluiten per geval 
moeten worden genomen naar het 



AM\1216435NL.docx 27/42 PE659.076v01-00

NL

soevereine goeddunken van rechters;

Or. en

Amendement 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 ter. is van mening dat de operationele 
toepassing van de interoperabiliteit van 
informatiesystemen in 2022-2023, volgens 
de in de Europese wetgeving vastgestelde 
termijnen, een prioriteit is in het kader 
van een veilige Unie en van de 
hervorming van het asiel- en 
migratiebeleid; acht het van essentieel 
belang dat aan het agentschap eu-LISA 
passende financiële middelen worden 
toegewezen om een robuuste en beveiligde 
IT-infrastructuur uit te bouwen voor 
gegevensuitwisseling tussen de politiële en 
justitiële autoriteiten van de lidstaten en 
de agentschappen van de EU;

Or. fr

Amendement 42
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Gegevensrechten – inspraak voor 
personen
4 quater. benadrukt dat personen de 
volledige eigendom moeten hebben van 
hun gegevens en verder bijstand moeten 
krijgen om hun rechten op 
gegevensbescherming en bescherming 
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van hun persoonlijke levenssfeer af te 
dwingen in verband met de gegevens die 
zij genereren; wijst erop dat de technische 
bekwaamheid van de overgrote 
meerderheid van de bevolking om de 
complexiteit van de gegevensecosystemen 
waarin zij zijn ingebed te begrijpen en 
ermee om te gaan ongelijk is, evenals hun 
vermogen om vast te stellen welke 
gegevens, met inbegrip van metagegevens, 
zij in feite genereren, vooral in real time, 
d.w.z. met behulp van verbonden 
apparaten en wearables;

Or. en

Amendement 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Ontwerpadvies
Paragraaf 4 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

4 quater. benadrukt dat het 
agentschap Europol een cruciale rol 
vervult als centrum voor de uitwisseling 
en analyse van informatie over criminele 
activiteiten tussen de 
rechtshandhavingsautoriteiten van de 
lidstaten; merkt op dat de voorbije jaren 
een groot volume aan gegevens door de 
lidstaten is overgedragen aan Europol, 
wat erop wijst dat het wetgevingskader en 
het mandaat van het agentschap moeten 
evolueren om betere garanties te kunnen 
bieden over de manier waarop het 
agentschap informatie en 
persoonsgegevens verwerkt, benut en 
beheert;

Or. fr

Amendement 44
Sergey Lagodinsky
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Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het recht op 
gegevensportabiliteit en de 
gegevenstoegangsrechten als bedoeld in 
de algemene verordening 
gegevensbescherming; waarschuwt voor 
het risico op een “lock-in-effect”, met 
name in gevoelige sectoren, als deze 
rechten niet naar behoren worden 
gewaarborgd; verwacht dat de toekomstige 
gegevenswet het genot van deze rechten 
zal steunen;

5. wijst op het recht op 
gegevensportabiliteit en de 
toegangsrechten van de betrokkene als 
bedoeld in de algemene verordening 
gegevensbescherming; waarschuwt voor 
het risico op een “lock-in-effect”, met 
name in gevoelige sectoren, als deze 
rechten niet naar behoren worden 
gewaarborgd; verzoekt de Commissie en 
de lidstaten de toegang van personen tot 
een doeltreffende voorziening in rechte uit 
hoofde van de AVG verder te verbeteren; 
verwacht dat de toekomstige gegevenswet 
het genot en de zinvolle uitoefening van 
deze rechten zal steunen;

Or. en

Amendement 45
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 5

Ontwerpadvies Amendement

5. wijst op het recht op 
gegevensportabiliteit en de 
gegevenstoegangsrechten als bedoeld in 
de algemene verordening 
gegevensbescherming; waarschuwt voor 
het risico op een “lock-in-effect”, met 
name in gevoelige sectoren, als deze 
rechten niet naar behoren worden 
gewaarborgd; verwacht dat de toekomstige 
gegevenswet het genot van deze rechten 
zal steunen;

5. wijst op het recht op 
gegevensportabiliteit en de rechten op 
gegevenstoegang, -correctie en -
verwijdering als bedoeld in de algemene 
verordening gegevensbescherming; 
waarschuwt voor het risico op een “lock-
in-effect”, met name in gevoelige sectoren, 
als deze rechten niet naar behoren worden 
gewaarborgd; verwacht dat de toekomstige 
gegevenswet het genot van deze rechten 
zal steunen;

Or. en
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Amendement 46
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 bis. uit zijn zorgen dat er platforms en 
diensten zijn die hun gebruikers 
opzettelijk “vastketenen” aan een 
specifiek platform, waardoor hun 
dominante marktpositie wordt versterkt en 
ze hun gebruikers nog grondiger kunnen 
profileren, hetgeen resulteert in 
buitengewoon indringerige en 
onthullende profielen van hun 
gebruikers; verzoekt de Commissie dan 
ook de interoperabiliteit en 
gegevensportabiliteit van digitale diensten 
te garanderen; denkt in dit verband aan 
de applicatieprogramma-interfaces 
(API’s), die gebruikers in staat stellen 
platforms aan elkaar te koppelen zodat zij 
meer keuzemogelijkheden hebben tussen 
verschillende soorten systemen en 
diensten;

Or. en

Amendement 47
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 ter. pleit ervoor gemakkelijke en solide 
systemen voor anonimisering, en indien 
dat niet mogelijk is, voor 
pseudonimisering uit te rollen in gevallen 
waarin personen die dat wensen 
toestemming geven om de gegevens die zij 
genereren, en die altijd als 
persoonsgegevens worden beschouwd, te 
gebruiken voor het openbaar belang 
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(zogenoemd “data- altruïsme”); 
beklemtoont dat niemand daartoe onder 
druk mag worden gezet, maar dat dit 
werkelijk een daad van altruïsme zou zijn 
en niet zou kunnen worden gekoppeld aan 
rechtstreekse voordelen voor degenen die 
ervoor kiezen hun persoonsgegevens te 
laten gebruiken;

Or. en

Amendement 48
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

5 quater. benadrukt dat elk gebruik 
van geaggregeerde persoonsgegevens 
afkomstig uit sociale media ofwel moet 
voldoen aan de AVG, ofwel werkelijk 
onomkeerbaar geanonimiseerd moet zijn;

Or. en

Amendement 49
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 5 quinquies (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

Cyberveiligheid en beveiligde identificatie
5 quinquies. wijst op het belang van 
cyberveiligheid op basis van het 
internationaal recht en van de 
overeengekomen normen inzake 
verantwoordelijk gedrag van staten in 
cyberspace opdat digitale ecosystemen 
personen, bedrijven en samenlevingen al 
hun voordelen kunnen genieten; merkt op 
dat de lidstaten dringend werk moeten 
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maken van gecoördineerde maatregelen 
in verband met elementaire cyberhygiëne;

Or. en

Amendement 50
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor krachtiger praktische 
maatregelen, zoals invoering van een 
dwingend kader voor cybercertificering, 
om een goede beveiliging van 
persoonsgegevens te waarborgen en om 
datalekken te voorkomen;

6. wijst op het belang van 
IT-beveiliging en de weerbaarheid van 
IT-systemen om een goede beveiliging van 
persoonsgegevens te waarborgen en om 
gegevensmisbruik te voorkomen; verzoekt 
de Commissie toereikende 
voorzorgsmaatregelen voor te stellen, 
zoals de vereiste om gebruik te maken van 
geavanceerde IT-beveiliging en encryptie, 
een “beveiliging door ontwerp”-
benadering, en een verplicht kader voor 
cybercertificering, om het vertrouwen en 
de veiligheid van de dataruimten die zij 
voor ogen heeft te versterken;

Or. en

Amendement 51
Maria Grapini

Ontwerpadvies
Paragraaf 6

Ontwerpadvies Amendement

6. pleit voor krachtiger praktische 
maatregelen, zoals invoering van een 
dwingend kader voor cybercertificering, 
om een goede beveiliging van 
persoonsgegevens te waarborgen en om 
datalekken te voorkomen;

6. pleit voor krachtiger praktische 
maatregelen, zoals invoering van een 
dwingend kader voor cybercertificering, 
om een goede beveiliging, 
vertrouwelijkheid en opslag van 
persoonsgegevens te waarborgen en om 
datalekken te voorkomen;
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Or. ro

Amendement 52
Ioan-Rareş Bogdan

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. wijst op de nood aan een 
alomvattend beleid voor de bescherming 
en veiligheid van kinderen in de digitale 
omgeving; verzoekt de Commissie in dit 
verband alle nodige maatregelen te nemen 
en specifieke waarborgen voor kinderen 
in de strategie op te nemen;

Or. en

Amendement 53
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 bis. waarschuwt voor de 
afhankelijkheid van anonimisering als 
techniek om persoonsgegevens te 
beschermen aangezien de beperkingen 
daarvan bekend zijn; benadrukt de 
conclusies van technische deskundigen 
dat volledige anonimisering vrijwel 
onmogelijk te realiseren valt;

Or. en

Amendement 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Ontwerpadvies



PE659.076v01-00 34/42 AM\1216435NL.docx

NL

Paragraaf 6 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 ter. wijst erop dat alle maatregelen die 
in de toekomstige wet inzake 
gegevensbeheer en de gegevenswet 
worden ontwikkeld en die de verwerking 
van persoonsgegevens betreffen, moeten 
worden onderworpen aan het toezicht van 
de gegevensbeschermingsautoriteiten 
volgens de in de AVG vastgestelde 
voorwaarden, teneinde te garanderen dat 
de bevorderde innovatie ook rekening 
houdt met de gevolgen op de rechten van 
de burgers;

Or. en

Amendement 55
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quater (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

6 quater. is van mening dat de 
samenstelling van de Europese raad voor 
data-innovatie van cruciaal belang is voor 
de mate waarin de naleving van de 
grondrechten wordt verdedigd; verzoekt 
de Commissie derhalve te komen tot een 
evenwichtige samenstelling met een 
gelijke vertegenwoordiging van de sector, 
ngo’s en consumentengroepen, en de 
academische wereld;

Or. en

Amendement 56
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Ontwerpadvies
Paragraaf 6 quinquies (nieuw)
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Ontwerpadvies Amendement

6 quinquies. verzoekt de Commissie de 
financiering voor de ontwikkeling in de 
EU van producten en diensten in verband 
met de bescherming van de persoonlijke 
levenssfeer te verhogen zodat de 
datastrategie voordelen oplevert voor de 
burgers van de EU en innovatie stimuleert 
die de mensenrechten eerbiedigt en 
bevordert;

Or. en

Amendement 57
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is.

7. neemt kennis van de conclusies 
van de Raad van oktober 2020, waarin 
wordt opgeroepen tot de ontwikkeling van 
een EU-breed kader voor beveiligde 
openbare elektronische identificatie (e-ID); 
is van mening dat een dergelijk kader zou 
kunnen zorgen voor een grotere veiligheid 
van dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is; 
herinnert in dit verband aan het belang 
van anonimiteit, met name voor vrouwen, 
LHBTIQ+ en kwetsbare groepen die op 
anonimiteit vertrouwen voor hun online 
bescherming; vraagt de Commissie 
daarom de platforms en diensten 
waarvoor een aanmelding of verificatie op 
basis van een e-ID wordt gebruikt ertoe te 
verplichten standaard een handmatige 
aanmelding of verificatiemogelijkheid aan 
te bieden, aan de hand waarvan dezelfde 
diensten worden aangeboden als die 
waarvoor een e-ID nodig is; benadrukt 
dat elke mogelijkheid tot aanmelding of 
verificatie op basis van een e-ID moet 
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worden ontwikkeld overeenkomstig het 
beginsel van minimale 
gegevensverwerking van de AVG, zodat 
het voor de dienst die of het platform dat 
de aanmelding of verificatie op basis van 
een e-ID toepast technisch onmogelijk is 
identificeerbare aanmeldingsgegevens te 
verzamelen en zodat de verzamelde 
gegevens tot een absoluut minimum 
beperkt blijven; benadrukt dat 
aanmeldings- of verificatiediensten niet 
mogen worden gebruikt om gebruikers 
door websites heen te volgen; beklemtoont 
dat aanmeldings- of verificatiediensten op 
basis van een e-ID uitsluitend mogen 
worden toegepast wanneer een platform 
of dienst op grond van de wet persoonlijke 
identificatie, authenticatie of 
leeftijdscontrole vereist; beklemtoont dat 
het gebruik van domeinspecifieke 
pseudoniemen beschikbaar moet zijn 
overal waar dit technisch, operationeel of 
wettelijk mogelijk is, en dat dit de 
standaardmogelijkheid moet zijn; wijst 
erop dat de lidstaten en de instellingen 
van de Unie moeten garanderen dat 
elektronische informatie veilig blijft, dat 
de verwerking transparant moet zijn en 
uitsluitend kan plaatsvinden wanneer de 
gegevens nodig zijn voor de identificatie 
van een gebruiker, en uitsluitend voor een 
legitiem doeleinde, niet met een 
commercieel doel, en dat zij niet mogen 
worden gebruikt om de algemene toegang 
tot het internet of diensten van de 
informatiemaatschappij te beperken; 
beklemtoont dat identificatiesystemen een 
risico voor de persoonlijke levenssfeer 
inhouden, ofwel omdat zij van het 
centrale authenticatiesysteem een 
mikpunt van aanvallen en misbruik 
maken, ofwel omdat zij de mogelijkheid 
om platforms en diensten onder een 
pseudoniem te gebruiken in gevaar 
brengen, bijvoorbeeld wanneer personen 
van mening zijn dat deze platforms en 
diensten hun persoonlijke levenssfeer niet 
eerbiedigen zoals het hoort;
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Or. en

Amendement 58
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is.

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een kader van betrouwbare 
elektronische identificatie elementair is 
om veilige toegang tot digitale diensten te 
waarborgen en elektronische transacties 
veiliger uit te voeren; overwegende dat 
momenteel slechts 15 lidstaten een 
elektronisch identificatiemiddel voor 
grensoverschrijdende herkenning hebben 
aangemeld in het kader van 
Verordening (EU) 910/2014;

Or. en

Amendement 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is.

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is; 
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verzoekt de Commissie dit kader uit te 
breiden met als doel de Europese burgers 
de correcte instrumenten te verschaffen 
om hun eigen persoonsgegevens te 
benutten en tot hun eigen voordeel aan te 
wenden;

Or. en

Amendement 60
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is.

7. is ingenomen met de conclusies van 
de Raad van oktober 2020, waarin wordt 
opgeroepen tot de ontwikkeling van een 
EU-breed kader voor beveiligde openbare 
elektronische identificatie (e-ID); is ervan 
overtuigd dat een dergelijk kader kan 
zorgen voor een grotere veiligheid van 
dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is en 
voor een vermindering van de 
buitensporige gegevensverzameling door 
ondernemingen;

Or. en

Amendement 61
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7

Ontwerpadvies Amendement

7. is ingenomen met de conclusies 
van de Raad van oktober 2020, waarin 
wordt opgeroepen tot de ontwikkeling van 
een EU-breed kader voor beveiligde 
openbare elektronische identificatie (e-

7. beklemtoont dat anoniem gebruik 
van onlinediensten mogelijk moet zijn 
telkens als dat technisch haalbaar is en 
dat de geldende wetgeving geen 
identificatie vereist, aangezien anonieme 
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ID); is ervan overtuigd dat een dergelijk 
kader kan zorgen voor een grotere 
veiligheid van dienstverlening waarvoor 
persoonsidentificatie noodzakelijk is.

communicatie doeltreffend niet-
toegestane openbaarmaking, 
identiteitsdiefstal en andere vormen van 
misbruik van online verzamelde 
persoonsgegevens voorkomt;

Or. fr

Amendement 62
Anne-Sophie Pelletier

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat persoonlijke 
gezondheidsgegevens niet mogen worden 
verwerkt of toegeëigend zonder de 
volledige en geïnformeerde toestemming 
van de betrokkene en dat dergelijke 
gegevens bijgevolg als een 
onvervreemdbaar recht beschermd 
moeten worden.

Or. fr

Amendement 63
Marina Kaljurand

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. benadrukt dat digitale diensten 
hun volledige potentieel uitsluitend 
kunnen bereiken als het mogelijk is de 
identiteit van gebruikers eenduidig vast te 
stellen, vergelijkbaar met de manier 
waarop dit bij offlinediensten gebeurt; 
merkt op dat de vaststelling van iemands 
identiteit online kan worden verbeterd 
door handhaving in de hele Europese 
Unie van de grensoverschrijdende 
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interoperabiliteit van elektronische 
identificaties uit hoofde van de 
verordening betreffende elektronische 
identificatie en vertrouwensdiensten voor 
elektronische transacties in de interne 
markt; herinnert eraan dat lidstaten en 
Europese instellingen moeten garanderen 
dat de elektronische identificaties veilig 
zijn, dat het beginsel van 
gegevensminimalisering kan worden 
toegepast en dat wordt voldaan aan alle 
andere aspecten van de AVG.

Or. en

Amendement 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie meer 
inspanningen te leveren om de steeds 
toenemende gegevensstromen met 
gelijkgestemde mondiale partners te 
beveiligen, ook met partners aan de 
overzijde van de Atlantische Oceaan in 
het kader van een herzien en hernieuwd 
privacyschild, op basis van gedeelde 
waarden en met volledige eerbiediging 
van de grondrechten.

Or. en

Amendement 65
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. is ingenomen met een sterke 
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aanpak om de interoperabiliteit en 
interconnectiviteit van databanken te 
bevorderen teneinde een sterke 
marktpositie op basis van 
gegevensconcentraties te voorkomen;

Or. en

Amendement 66
Sergey Lagodinsky

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 bis (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 bis. verzoekt de Commissie beste 
praktijken voor anonimiseringstechnieken 
te bevorderen en verder onderzoek naar 
de-anonimisering en de bestrijding ervan 
te stimuleren.

Or. en

Amendement 67
Paul Tang

Ontwerpadvies
Paragraaf 7 ter (nieuw)

Ontwerpadvies Amendement

7 ter. is van mening dat er een groot 
potentieel is voor het delen van gegevens 
met onderzoeksdoeleinden; is daarom 
ingenomen met het voorstel van de 
Commissie om data-altruïsme met het oog 
op het algemeen belang aan te moedigen; 
verzoekt de Commissie ervoor te zorgen 
dat persoonsgegevens zo goed mogelijk 
beschermd zijn en dat het delen van 
gegevens niet tot datalekken leidt.

Or. en
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