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26.10.2015 B8-1092/1 

Amendement  1 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 bis. betreurt de goedkeuring door het 

VK van de wet van 2014 inzake 

gegevensbewaring en 

onderzoeksbevoegheden, op grond 

waarvan de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten niet alleen hun 

praktijken inzake de bewaring van 

bulkgegevens kunnen voortzetten na de 

nietigverklaring van Richtlijn 2006/24/EG 

door het Hof van Justitie van de Europese 

Unie, maar waardoor ook de territoriale 

reikwijdte van hun 

interceptiebevoegdheden wordt verruimd; 

onderstreept het belang van de uitspraak 

van de Britse Hoge Raad in de zaak David 

Davis e.a. tegen de minister van 

Binnenlandse Zaken, waarin de Hoge 

Raad oordeelt dat de wet van 2014 inzake 

gegevensbewaring en 

onderzoeksbevoegdheden in de huidige 

vorm onwettig is vanwege het gebrek aan 

vrijwaringsmaatregelen, hetgeen niet 

strookt met EU-wetgeving, en de regering 

van het VK negen maanden de tijd geeft 

om in de wet passende 

vrijwaringsmaatregelen op te nemen; 

verwelkomt in dit verband het verslag van 

de Britse onafhankelijke toezichthouder 

op de antiterrorismewetgeving, waarin 

wordt aangedrongen op een grondige 

herziening van de Britse 
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surveillancewetgeving, op gerechtelijk 

toezicht op de interceptie van persoonlijke 

gesprekken en op meer transparantie 

inzake het bestaan en gebruik van 

surveillancebevoegdheden; verzoekt de 

regering van het VK passend rekening te 

houden met de aanbevelingen in het 

verslag; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Amendement  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 ter. maakt zich ernstige zorgen over het 

nieuwe Franse wetsvoorstel inzake 

surveillancemaatregelen voor 

internationale elektronische 

communicaties (Proposition de loi relative 

aux mesures de surveillance des 

communications électroniques 

internationales), dat op 1 oktober 2015 

door de Franse nationale assemblee is 

goedgekeurd, op grond waarvan de 

bulkinterceptie van alle elektronische 

communicaties naar of vanuit het 

buitenland mogelijk is, waarmee de 

grootschalige surveillance van miljoenen 

mensen in Frankrijk en in het buitenland 

wettig is; onderstreept in het bijzonder dat 

het wetsvoorstel geen daadwerkelijk 

onafhankelijke toezicht- en 

controlemechanismen bevat, of een 

bepaling die zegt dat de interceptie van 

communicaties alleen mag op grond van 

een voorafgaandelijke gerechtelijke 

toestemming, en dat de wet dus niet alleen 

in een verlaging van de bescherming van 

de mensenrechten resulteert, en dit 

uitsluitend vanwege het feit dat sprake is 

van grensoverschrijdende communicaties, 

maar ook in een lager 

beschermingsniveau afhankelijk van de 

plaats waar de persoon in kwestie zich 
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bevindt; herinnert er in dit verband aan 

dat grootschalige surveillance een 

ernstige inbreuk op de grondrechten van 

burgers vormt en dat de 

ontwerpmaatregelen in kwestie haaks 

staan op het EU-Handvest van de 

grondrechten en op het Europees 

mensenrechtenverdrag; verzoekt het 

Franse parlement met klem dit 

wetsontwerp te verwerpen; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Amendement  3 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 quater (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  3 quater. herhaalt zijn bezorgdheid over 

de toetsing van de Nederlandse wet van 

2002 op de inlichtingen- en 

veiligheidsdiensten; spreekt zijn steun uit 

voor de aanbevelingen van 2 december 

2013 van de commissie-Dessens, die erop 

zijn gericht de transparantie van, en de 

controle en het toezicht op de Nederlandse 

inlichtingendiensten te versterken; 

verzoekt Nederland af te zien van een 

uitbreiding van de bevoegdheden van zijn 

inlichtingendiensten die erin zou 

resulteren dat ook de kabelverbindingen 

van onschuldige burgers aan ongerichte 

en grootschalige surveillance kunnen 

worden onderworpen; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Amendement  4 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. benadrukt het belang van het arrest van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(HvJ-EU) van 8 april 2014 waarin Richtlijn 

2006/24/EG betreffende de bewaring van 

gegevens nietig wordt verklaard; herinnert 

eraan dat het Hof van Justitie oordeelde dat 

de inmenging van dit instrument met het 

fundamentele recht op privacy moet 

worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk 

is; 

7. benadrukt het belang van het arrest van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie 

(HvJ-EU) van 8 april 2014 waarin Richtlijn 

2006/24/EG betreffende de bewaring van 

gegevens nietig wordt verklaard; herinnert 

eraan dat het Hof van Justitie oordeelde dat 

de inmenging van dit instrument met het 

fundamentele recht op privacy moet 

worden beperkt tot wat strikt noodzakelijk 

is; onderstreept dat deze uitspraak een 

nieuw aspect omvat, in die zin dat het Hof 

van Justitie met betrekking tot 'algemene 

surveillanceprogramma's’ specifiek naar 

concrete jurisprudentie van het Europees 

Hof voor de rechten van de mens verwijst, 

en daarmee de beginselen zoals bedoeld in 

die jurisprudentie van het Europees Hof 

voor de rechten van de mens feitelijk in de 

EU-wetgeving op dit gebied integreert; 

onderstreept dat het derhalve in de lijn der 

verwachtingen ligt dat het Hof van 

Justitie in de toekomst dezelfde 

redenering zal volgen wanneer het de 

geldigheid, onder het Handvest, toetst van 

andere wetgevingshandelingen van de EU 

en de lidstaten met betrekking tot 

‘algemene surveillanceprogramma’s’; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Amendement  5 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 13 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  13 bis. herinnert eraan dat alle door de 

EU gesloten internationale 

overeenkomsten voorrang op de 

secundaire wetgeving van de EU genieten, 

en dat er derhalve voor moet worden 

gezorgd dat de paraplu-overeenkomst de 

rechten van betrokkenen en de 

vrijwaringsmaatregelen die voor de 

overdracht van gegevens gelden, niet 

beperken; verzoekt de Commissie 

derhalve met klem te onderzoeken hoe de 

paraplu-overeenkomst zich precies 

verhoudt tot en van invloed is op het EU-

wetgevingskader inzake 

gegevensbescherming, waaronder het 

vigerende kaderbesluit van de Raad, de 

richtlijn gegevensbescherming (46/95/EG) 

en de toekomstige richtlijn en verordening 

inzake gegevensbescherming; verzoekt de 

Commissie de resultaten van dit 

onderzoek voor de start van de 

ratificatieprocedure aan het Europees 

Parlement te doen toekomen; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Amendement  6 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  16 bis. verzoekt de Commissie in kaart te 

brengen wat de juridische gevolgen en 

implicaties zijn van de uitspraak van het 

Hof van Justitie van 6 oktober 2015 in de 

zaak-Schrems (C-362/14) voor alle 

overeenkomsten met derde landen op het 

gebied van de overdracht van 

persoonsgegevens, zoals de overeenkomst 

tussen de EU en de VS betreffende het 

programma voor het traceren van 

terrorismefinanciering (TFTP), de 

overeenkomsten inzake persoonsgegevens 

van passagiers (PNR), de paraplu-

overeenkomst tussen de EU en de VS, en 

andere instrumenten onder de EU-

wetgeving op het gebied van het 

verzamelen en verwerken van 

persoonsgegevens; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Amendement  7 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

17. merkt op dat het opschorten van het 

Veiligehavenbesluit door de Commissie is 

voorgesteld als een te overwegen "optie" 

indien er geen bevredigende oplossing is 

voor de geïdentificeerde problemen; 

verzoekt de Commissie na te denken over 

alternatieven voor de veilige haven en 

hierover uiterlijk eind 2015 verslag uit te 

brengen; 

Schrappen 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Amendement  8 

Sophia in 't Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. vraagt de Commissie richtsnoeren voor 

de lidstaten voor te bereiden inzake de 

aanpassing van de instrumenten voor het 

verzamelen van persoonsgegevens met het 

oog op de voorkoming, de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van strafbare 

feiten, onder meer terrorisme, aan het 

arrest van het HvJ-EU van 8 april 2014 

over gegevensbewaring; wijst met name op 

de paragrafen 58 en 59 van dit arrest, 

waarin duidelijk wordt gesteld dat voor 

gegevensverzameling een doelgerichte 

aanpak vereist is, eerder dan een "volledige 

opneming"; 

41. vraagt de Commissie richtsnoeren voor 

de lidstaten voor te bereiden inzake de 

aanpassing van de instrumenten voor het 

verzamelen van persoonsgegevens met het 

oog op de voorkoming, de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van strafbare 

feiten, onder meer terrorisme, aan de 

arresten van het HvJ-EU van 8 april 2014 

over gegevensbewaring (zaken C-293/12 

en C-594/12) en het arrest van 6 oktober 

2015 inzake het ‘veilige haven’-beginsel 

(zaak C-362/14); wijst met name op de 

paragrafen 58 en 59 van het arrest over 

gegevensbewaring, en op de paragrafen 

93 en 94 van het ‘veilige haven’-arrest, 

waarin duidelijk wordt gesteld dat voor 

gegevensverzameling een doelgerichte 

aanpak vereist is, eerder dan een "volledige 

opneming"; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Amendement  9 

Sophia in 't Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  41 bis. onderstreept dat in de meest 

recente jurisprudentie, en in het bijzonder 

in het arrest van het HvJ-EU van 8 april 

2014 over gegevensbewaring, expliciet 

staat dat van elke maatregel waarbij 

persoonsgegevens worden verzameld en 

gebruikt en waarbij het recht op 

eerbiediging van het privé-leven en het 

familie- en gezinsleven, alsook het recht 

op gegevensbescherming kan worden 

geschonden, de noodzaak en de 

evenredigheid moet worden aangetoond; 

betreurt het dat politieke overwegingen er 

vaak toe leiden dat in het 

wetgevingsproces met deze rechtsprincipes 

geen rekening wordt gehouden; verzoekt 

de Commissie er in het kader van de 

agenda voor betere regelgeving voor te 

zorgen dat alle EU-wetgeving kwalitatief 

hoogwaardig is, strookt met alle 

juridische normen en jurisprudentie, en 

overeenstemt met het EU-handvest van de 

grondrechten; beveelt aan om in het 

kader van de effectbeoordelingen van alle 

wetshandhavings- en 

veiligheidsmaatregelen in het kader 

waarvan persoonsgegevens worden 

verzameld en gebruikt, ook een 

noodzakelijkheids- en evenredigheidstest 

te verrichten; 
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Or. en 

 

 


