
Wat heeft het EP gedaan aan het NSA-toezicht op EU-burgers?

Burgers hebben hun bezorgdheid geuit 
over de toezichtprogramma’s van de 
Nationale Veiligheidsdienst (NSA) van de 
VS, sinds de eerste onthullingen daarover in 
de zomer van 2013 aan het licht kwamen. 
Een van de belangrijkste problemen 
die burgers te berde brachten, was de 
angst dat hun grondrecht op privacy 
misschien wel geschonden was. Anderen 
verzochten het EP actie te ondernemen 
en een diepgaand onderzoek uit te 
voeren. Sommige mensen stelden voor 
om de betrekkingen tussen de EU en 
de VS te bevriezen totdat de resultaten 
van het onderzoek bekend waren. De 
gebeurtenissen omtrent klokkenluider 
Edward Snowden lokten nog meer reacties 
van burgers uit.
 
Het Parlement heeft ernstige bezwaren 
tegen de activiteiten van NSA en 
andere toezichtprogramma’s en hun 
gevolgen voor de grondrechten van EU-
onderdanen.
 
Eerste resolutie over toezichtprogramma’s
 
Het Parlement heeft meteen actie 
ondernomen nadat de beschuldigingen 
over de activiteiten van de NSA bekend 
waren gemaakt. In juli 2013 nam het 
Parlement een resolutie aan over het 
toezichtprogramma van de Nationale 
Veiligheidsdienst van de VS, en stelde een 
onderzoek in naar de effecten van dit 
en andere toezichtprogramma’s op de 
privacy van EU-onderdanen en de vrijheid 
van de media. 
 
De Commissie burgerlijke vrijheden (LIBE) 
van het Parlement heeft 15 hoorzittingen 
georganiseerd in het kader van haar 
onderzoek naar grootschalig elektronisch 
toezicht op EU-burgers. 

Tweede resolutie van het EP 

Op 12 maart 2014 nam het EP met een 
ruime meerderheid (544 stemmen voor, 78 

tegen, bij 60 onthoudingen) een tweede 
resolutie aan, waarin de leden van het 
Europees Parlement hun bevindingen 
en aanbevelingen uiteenzetten om de 
privacy van EU-onderdanen beter te 
beschermen. 

In de resolutie wordt geïmpliceerd dat het 
Parlement zijn instemming met een trans-
Atlantische partnerschapsovereenkomst 
voor handel en investeringen (TTIP) moet 
opschorten totdat in de overeenkomst 
de in het EU-Handvest verankerde 
rechten volledig worden geëerbiedigd, 
en in de resolutie wordt benadrukt 
dat gegevensbescherming buiten de 
handelsbesprekingen moet worden 
gehouden.

In de resolutie wordt de Commissie verder 
verzocht met onmiddellijke ingang de 

“Safe Harbour”-beginselen op te schorten 
(normen voor gegevensbescherming 
die Amerikaanse bedrijven moeten 
naleven als ze gegevens van EU-
burgers aan de VS doorsturen) en te 
onderhandelen over nieuwe normen voor 
gegevensbescherming. 

De Commissie wordt tevens met klem 
verzocht het akkoord met de VS over 
het programma voor het traceren van 
terrorismefinanciering (TFTP) in de ijskast te 
zetten totdat er een “grondig onderzoek” 
is uitgevoerd om het vertrouwen in de 
overeenkomst te herstellen.
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Deze publicatie is verzorgd door de afdeling Informatieverzoeken van de burger. De inhoud is uitsluitend 
bestemd voor algemene informatiedoeleinden. De hierin kenbaar gemaakte meningen vertegenwoordigen 
niet noodzakelijkerwijs het officiële standpunt van het EP. Om meer informatie aan te vragen over de artikelen 
in deze publicatie, kunt u contact met ons opnemen: www.europarl.europa.eu/askEP.
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Informatieverzoeken van de burger

Het EP antwoordt

Kort overzicht

De afdeling Informatieverzoeken van de burger (Ask EP) behandelt verzoeken om informatie over de activiteiten, de 
bevoegdheden en de organisatie van het Parlement, altijd met het doel om de burger beter inzicht te verschaffen in 
het Parlement en zijn werkzaamheden. Ask EP geeft tevens klachten van burgers door aan leden van het Europees 
Parlement en de instelling als geheel.

 

Dit artikel en andere antwoorden van het 
EP zijn te vinden op: http://epthinktank.eu/
author/epanswers/


