
Amendement 1 - VK na de Brexit
Indiener:           Bruce Siemens
Regelnummer: 185-188

Huidige tekst
Om te voorkomen dat Europese landen tegen elkaar uitgespeeld worden, is het belangrijk dat we als één blok 
onderhandelen over luchtvaartverdragen en daarbij goede afspraken maken, zoals met het Verenigd Koninkrijk na 
de Brexit.

Voorgestelde wijziging
Schrappen: ‘zoals met het Verenigd Koninkrijk na de Brexit’

Toelichting
Het is tot op heden nog niet bekend of er een deal of geen deal komt en daarmee lopen wij momenteel op de zaken 
vooruit, maar ten tijde van de verkiezingen achter. Daarbij: wellicht lopen we teveel achter onze eigen idealen aan, 
dit staat namelijk nogal raar als er geen deal is ten tijde van de verkiezingen. 



Amendement 2 - Treinverbindingen
Indiener:           Marieke van Doorn / Robert van Asten / Joris Geeven
Regelnummer: 280, na ‘’[…] steden en regio’s.’’

Huidige tekst
Maar ook door Europese subsidies voor luchthavens en snelwegen stop te zetten en juist te investeren in 
hogesnelheidsverbindingen tussen steden en regio’s

Voorgestelde wijziging
Toevoegen: ''Naast HSL-verbindingen willen wij ook het reguliere treinverkeer waar nodig grensoverschrijdend 
maken. Behalve dat grensregio’s hiervan profiteren zal een rechtstreekse intercityverbinding tussen Den Haag en 
Düsseldorf via Rotterdam en Eindhoven belangrijke economische centra met elkaar verbinden.

Toelichting
Om een echt alternatief voor vliegen binnen korte afstanden te hebben zijn meer rechtstreekse internationale HSL-
verbindingen naar economische en toeristische centra binnen een straal van 700 km binnen Europa hoognodig. Een 
rechtstreekse verbinding tussen Den Haag en Düsseldorf is daarvan een voorbeeld. Nu zijn veel overstappen nodig 
voor die verbinding, iets wat je liever niet doet bv. als drukke professional en/of met een gezin met jonge 
kinderen.



Amendement 3 - Treinverbindingen
Indiener:           Marieke van Doorn / Robert van Asten / Joris Geeven
Regelnummer: 280, na ‘’[…] steden en regio’s.’’ (na vorige amendement - nr 2 -)

Huidige tekst
Maar ook door Europese subsidies voor luchthavens en snelwegen stop te zetten en juist te investeren in 
hogesnelheidsverbindingen tussen steden en regio’s

Voorgestelde wijziging
Toevoegen: ''Het exploiteren van nachttreinen maken we aantrekkelijker door bijvoorbeeld de tracékosten te 
verlagen, BTW op tickets voor nachtelijke reizen af te schaffen en interoperabiliteit tussen verschillende landen 
gemakkelijker te maken.’’ 

Toelichting
‘s Nachts reizen met de trein klinkt als een romantisch iets uit een ver verleden maar de Oostenrijkse spoorwegen 

bewijzen dat het commercieel kan. Zij hebben veel lijnen van de Deutsche Bahn overgenomen zoals Düsseldorf -
Wenen. Onnodige belemmeringen zoals hoge tracékosten (die kunnen lager in de nacht) en verschillen in 
regelgeving tussen landen bijvoorbeeld voor treinbegeleiders en grenscontroles. Als we die wegnemen worden 
meer lijnen commercieel rendabel en kunnen ook grotere afstanden comfortabel (in een bed i.p.v. weinig 
beenruimte) en voordelig (‘s ochtends aankomen zonder hotelovernachting) per trein worden afgelegd.



Amendement 4 - Treinverbindingen
Indiener:           Bruce Siemens
Regelnummer: 280-281

Huidige tekst
Zolang er nog geen vliegtaks is, wil D66 het reizen met de trein in Europa goedkoper maken door middel van 
subsidie.

Voorgestelde wijziging
Toevoegen: en op korte termijn nog meer in te zetten op de uitrol internationale treinverbindingen tussen de grote 
steden in Nederland en steden in omliggende landen. 

Toelichting
Wij weten allemaal dat een Europese spooragenda lang op zich kan laten wachten. Natuurlijk, met subsidie krijgen 
wij de prijzen omlaag, maar de verbindingen worden er niet beter van. Voorbeeld: Den Haag, politieke hoofdstad 
van Nederland, heeft slechts 1 karige internationale treinverbinding naar Antwerpen en Brussel. Dat moet beter 
kunnen! Voorbeeld is het initiatief van de steden Den Haag en Düsseldorf, om tussen deze steden over Eindhoven 
een treinverbinding te realiseren.



Amendement 5 - Steun aan waarden buiten de EU
Indiener:           Bernard Aris
Regelnummer: Invoegen na regel 462

Voorgestelde aanvulling

Steun aan dragers van de Europese liberale waarden buiten de EU
Gelukkig bestaan er ook buiten de EU partijen, media en NGO's die Europese liberale waarden als Democratie, 
Mensenrechten, Rechtstaat enzovoort, en het belang van Europese samenwerking, uitdragen en beschermen. 
Partijen als D66 werken op de Balkan met zulke partijen en NGO's samen; en ook elders (Ukraine; Tunesie; mogelijk 
een post-Brexit Verenigd Koninkrijk) kan daarmee samengewerkt worden, zodat de EU als waardengemeenschap 
een uitstraling en vrienden houdt. Ook de EU zelf moet hierin een actief aandeel nemen zowel vanuit de Europese 
Commissie als vanuit het Europese Parlement.

Toelichting
Als we de EU als Waardengemeenschap meer presentie in de geopolitiek willen geven, moeten we voortbouwen op 
wat via bijvoorbeeld IDI (D66 trainingen aan partijen in de Balkan-landen) sinds 1991 gedaan is. Ook media en 
NGO's spelen hier een rol. Mocht Brexit doorgaan dan horen daar de LibDems bij. Denk ook aan steun aan 
democraten in de Maghreb. Hoe meer uitstraling, des te sterker spelen de EU waarden ook in omringende en 
eventueel later toetredende landen mee.



Amendement 6 - Bescherming Persoonsgegevens
Indiener:           Paul Breitbarth
Regelnummer: 531

Huidige tekst
De richtlijn Bescherming Persoonsgegevens moet worden vervangen door een stevige verordening…

Voorgestelde wijziging
De richtlijn Gegevensbescherming bij Opsporing en Vervolging moet worden vervangen door een stevige 
verordening…

Toelichting
De wet die bekend stond als de richtlijn Bescherming Persoonsgegevens, richtlijn 95/46/EG, is per 25 mei 2018 
ingetrokken en vervangen door de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het verkiezingsprogramma 
beoogt echter te verwijzen naar de richtlijn Gegevensbescherming bij Opsporing en Vervolging (richtlijn 
EU/2016/680). De verwijzing wordt met dit amendement gecorrigeerd.



Amendement 7 – Regels publiek debat
Indiener:           Andor Admiraal 
Regelnummer: 550

Huidige tekst

Voorgestelde wijziging
Toevoegen: Om oneigenlijke manipulatie van het publieke debat te voorkomen moeten er regels komen voor 
advertentiecampagnes op digitale media, onder meer door sociale netwerken en zoekmachines te verplichten alle 
advertenties gericht op politieke en maatschappelijke onderwerpen te publiceren in een openbaar, doorzoekbaar 
archief waarin ook helder moet zijn wie voor de advertentie heeft betaald. 

Toelichting
Moderne technieken voor meningsbeïnvloeding kunnen heel krachtig zijn, juist omdat ze ‘onder de radar’ kunnen 
worden ingezet en weerwoord praktisch onmogelijk is. Dit geldt zeker wanneer deze technieken worden gebruikt 
door grote partijen, zoals buitenlandse overheden of organisaties en bedrijven met specifieke belangen. Een 
openbaar archief geeft journalisten, politici en organisaties de mogelijkheid te reageren. 



Amendement 8 – Regels publiek debat
Indiener:           Andor Admiraal 
Regelnummer: 550

Huidige tekst

Voorgestelde wijziging
Toevoegen: Om extreme fragmentering van het publieke debat te voorkomen moeten voor advertenties die zijn 
gericht op doelgroepen met specifieke kenmerken (targetting) bij politieke en maatschappelijke onderwerpen eisen 
worden gesteld aan de minimale grootte van het doelpubliek.

Toelichting
Deze maatregel kan helpen om de grens tussen ‘campagne voeren’ en ‘manipulatie’ te bewaken.



Amendement 9 - Geoblocking
Indiener:           Andor Admiraal 
Regelnummer: 585

Huidige tekst
Ook willen we geoblocking verder terugdringen, zodat je in het buitenland dezelfde video’s kunt bekijken als in 
Nederland.

Voorgestelde wijziging
Vervangen door: Wij willen uitgevers stimuleren om mediaproducten die in één Europees land beschikbaar worden 
gesteld als regel voor de hele EU beschikbaar te maken. Dit betekent het terugdringen van geoblocking, een 
bredere selectie van Europese producties op streaming diensten en een ruimere keus in meertalige ondersteuning 
(zoals ondertiteling) in de verschillende Europese talen, ongeacht je locatie.

Toelichting
Producenten van films en andere mediaproducten leveren vaak een product met alleen ondersteuning voor de meest 
voorkomende talen in een specifieke markt. Europa is uniek, mede door haar grote diversiteit. Er is geen technische reden om aan
met name digitale producten beperkingen op te leggen wat betreft beschikbaarheid en taalondersteuning op diensten zoals 
Netflix. Een breder aanbod van Europese mediaproducties en ondersteuning van verschillende Europese talen voor synchronisatie 
en ondertiteling zal voor sommigen culturele uitwisseling stimuleren, voor anderen het leren van een nieuwe Europese taal en 
voor weer anderen het verblijf, bijvoorbeeld voor werk, in een ander land veraangenamen.



Amendement 10 - Grenzen online uitingen
Indiener:           Bastiaan Winkel / Paul Breitbarth
Regelnummer: Invoegen na regel 596

Huidige tekst

Voorgestelde wijziging
Uitingen die in de fysieke wereld strafbaar zijn, zijn dat ook online. D66 vindt het onwenselijk wanneer grote 
internetplatforms bepalen waar de grenzen van onze vrijheid van meningsuiting liggen. De vraag of een uiting 
strafbaar is of niet, dient door een daarvoor competente autoriteit te worden vastgesteld, op basis van objectieve 
juridische criteria.

Toelichting
Dit amendement sluit aan bij de passage in het verkiezingsprogramma over de macht van internetgiganten. Door 
hun ‘Community Standards’ boven nationale en internationale wetgeving te stellen, dreigen bedrijven als Facebook 
en YouTube te gaan bepalen waar de grens van onze vrijheid van meningsuiting ligt. Zulks dient echter te 
geschieden op basis van objectieve, juridische criteria (lees: ons Wetboek van Strafrecht) door een daarvoor 
aangewezen competente autoriteit (bijv. een aan het OM gerelateerd meldpunt).



Amendement 11 – Open-source software
Indiener:           Andor Admiraal
Regelnummer: 605-607

Huidige tekst
Daarnaast moet de EU actief de ontwikkeling van open-source software stimuleren, bijvoorbeeld door 
ontwikkelcapaciteit te financieren en zelf gebruiker te worden.

Voorgestelde wijziging
Schrappen

Toelichting
Open source is niet inherent beter dan closed source software, e.e.a. is afhankelijk van het exacte gebruiksscenario. 



Amendement 12 - Digitaal recht
Indiener:           Bastiaan Winkel / Paul Breitbarth
Regelnummer: Invoegen voor regel 612

Huidige tekst

Voorgestelde wijziging
Na het zeerecht en het ruimterecht vindt D66 het nu tijd voor digitaal recht. Internet is immers per definitie 
grensoverschrijdend. Via bestaande platformen kan invulling gegeven worden aan een wereldwijd web dat 
universele mensenrechten als basis heeft. Europa dient hierin een belangrijke aanjagersrol te vervullen.

Toelichting
Dit amendement gaat over de toepassing van fundamentele grondrechten op het internet. Bij het internet ontbreekt de 
uitwerking van deze algemene (en vaak minimum-)normen in concrete gedragsregels (zoals in onze nationale wetgeving het EVRM 
en de UVRM verder worden uitgewerkt). Bestaande normstellende technische platformen, zoals ICANN, geven aan dat de 
besluiten waar ze voor komen te staan steeds minder technisch en steeds meer politiek en inhoudelijk worden (bijv de discussie of 
er naast .com en .org ook een .gay-domein moet komen) en stelt daarvoor eigenlijk geen kaders te hebben. Net als we indertijd 
gedaan hebben voor juridische kwesties op zee en in de ruimte, zouden we ook richtsnoeren voor onze digitale omgeving kunnen 
opstellen (geen Verdrag!), gebaseerd op universele mensenrechten. De EU zou hiervoor het initiatief kunnen nemen.



Amendement 13 – Europese producten
Indiener:           Andor Admiraal
Regelnummer: 635-636

Huidige tekst
De EU moet als subsidieverlener ook zelf het goede voorbeeld geven door gebruik te maken van succesvolle 
Europese producten.

Voorgestelde wijziging
Schrappen

Toelichting
Protectionisme is niet liberaal. D66 staat voor een open Europa, waarin we internationaal denken en handelen.
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