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Amendement  119 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

 

Verslag A8-0313/2017 

Cornelia Ernst 

De bescherming van personen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens door de 

instellingen, organen en instanties van de Unie, alsmede het vrije verkeer van die gegevens 

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD) 

Ontwerpwetgevingsresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpwetgevingsresolutie Amendement 

 1 bis. neemt kennis van de verklaringen 

van de Commissie die als bijlage bij 

onderhavige resolutie zijn gevoegd; 

Or. en 

Ter informatie wordt hieronder de tekst van de verklaringen toegevoegd: 

De Commissie betreurt dat missies als bedoeld in de artikelen 42, lid 1, 43 en 44 van het VEU 

van het toepassingsgebied van de Verordening zijn uitgesloten en merkt op dat als gevolg 

hiervan er voor dergelijke missies geen regels inzake gegevensbescherming zullen gelden. De 

Commissie merkt op dat regels inzake gegevensbescherming voor de verwerking van 

persoonsgegevens door lidstaten alleen door middel van een besluit van de Raad, op basis van 

artikel 39 VEU, kunnen worden vastgesteld bij het verrichten van activiteiten die onder het 

gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid vallen. In een dergelijk besluit van de 

Raad kunnen geen regels worden opgenomen die van toepassing zijn op activiteiten die 

worden verricht door instellingen, organen en instanties van de Unie. Om deze juridische 

leemte op te vullen zou een mogelijk besluit van de Raad dientengevolge vergezeld moeten 

gaan van een bijkomend, aanvullend instrument, op grond van artikel 16 VWEU. 

De Commissie merkt op dat op grond van artikel 9, lid 3, (voormalig artikel 70 bis van de 

algemene oriëntatie van de Raad) geen nieuwe verplichting wordt ingevoerd voor de 

instellingen en organen van de Unie wat betreft het noodzakelijke evenwicht tussen de 

bescherming van persoonsgegevens en de openbare toegang tot documenten.  

Motivering 

In de wetgevingsresolutie moet naar deze gezamenlijke verklaringen worden verwezen. 

 

 


