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26.10.2015 B8-1092/1 

Ändringsförslag  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 3a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3a. Europaparlamentet beklagar djupt 

Förenade kungarikets antagande av lagen 

från 2014 om lagring av uppgifter och 

utredningsbefogenheter (DRIPA), vilken 

inte bara gör det möjligt för underrättelse- 

och säkerhetstjänster att upprätthålla 

mekanismer för bulklagring av uppgifter 

även efter den dom från domstolen som 

ogiltigförklarade direktiv 2006/24/EG, 

utan som också utökar den geografiska 

räckvidden för deras 

avlyssningsbefogenheter. Parlamentet 

understryker betydelsen av domen i 

Förenade kungarikets högsta domstol i 

fallet David Davis m.fl. mot Secretary of 

State for the Home Department, där 

domstolen fastställde att DRIPA 2014 i 

nuvarande form var olaglig eftersom den 

saknar säkerhetsklausuler, vilket utgör ett 

brott mot EU-rätten, samt gav den 

brittiska regeringen nio månader att 

införa lämpliga säkerhetsklausuler. I 

detta sammanhang välkomnar 

parlamentet rapporten från den 

oberoende tillsynsman som har i uppdrag 

att övervaka terrorismlagstiftningen i 

Förenade kungariket, i vilken det 

efterlyses en total översyn av Förenade 

kungarikets övervakningslagar, rättslig 

kontroll av avlyssningen av privat 
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kommunikation och större öppenhet kring 

förekomsten och användningen av 

övervakningsbefogenheter. Parlamentet 

uppmanar den brittiska regeringen att 

vederbörligen beakta 

rekommendationerna i rapporten. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Ändringsförslag  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 3b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3b. Europaparlamentet uttrycker sin 

djupa oro för det förslag till ny fransk lag 

om övervakningsåtgärder för 

internationell elektronisk kommunikation 

(Proposition de loi relative aux mesures 

de surveillance des communications 

électroniques internationales), som antogs 

av den franska nationalförsamlingen den 

1 oktober 2015 och som gör det möjligt att 

bulkgranska all elektronisk 

kommunikation som skickas till och från 

utlandet och innebär massövervakning av 

miljontals människor i Frankrike och 

utomlands. Parlamentet understryker i 

synnerhet att lagförslaget inte innehåller 

någon meningsfull oberoende översyn 

eller några kontrollmekanismer och inte 

heller kräver föregående domstolstillstånd 

för övervakning av kommunikation, 

därmed minskar man inte bara skyddet 

för de mänskliga rättigheterna av det 

enda skälet att kommunikationen sker 

över gränser, utan man minskar skyddet 

på grund av att personen befinner sig på 

en viss plats. Parlamentet påminner i 

detta sammanhang om att 

massövervakning utgör ett allvarligt 

intrång på medborgarnas grundläggande 

rättigheter och att de planerade 

åtgärderna skulle utgöra ett brott mot 
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Europeiska unionens stadga om de 

grundläggande rättigheterna och den 

europeiska konventionen om skydd för de 

mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna. Parlamentet 

uppmanar högtidligen det franska 

parlamentet att förkasta denna lag. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Ändringsförslag  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 3c (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  3c. Europaparlamentet upprepar sin oro 

rörande översynen av den nederländska 

underrättelse- och säkerhetslagen från 

2002. Parlamentet stöder 

rekommendationerna från Dessens 

översynskommission av den 

2 december 2013, vilka syftar till att 

stärka insynen, kontrollen och 

övervakningen av de nederländska 

underrättelsetjänsterna. Parlamentet 

uppmanar Nederländerna att inte utvidga 

underrättelsetjänsternas befogenheter så 

att oriktad och storskalig övervakning 

även kan ske av oskyldiga medborgares 

kabelbundna kommunikationer. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Ändringsförslag  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av EU-domstolens dom av den 8 april 2014 

som ogiltigförklarade direktiv 2006/24/EG 

om lagring av uppgifter, och påminner om 

att domstolen angav att direktivets ingrepp 

i den grundläggande rätten till respekt för 

privatlivet måste begränsas till vad som är 

strängt nödvändigt. 

7. Europaparlamentet betonar betydelsen 

av EU-domstolens dom av den 8 april 2014 

som ogiltigförklarade direktiv 2006/24/EG 

om lagring av uppgifter, och påminner om 

att domstolen angav att direktivets ingrepp 

i den grundläggande rätten till respekt för 

privatlivet måste begränsas till vad som är 

strängt nödvändigt. Parlamentet betonar 

att denna dom innebär en nyhet på så sätt 

att domstolen specifikt hänvisar till ett 

visst prejudikat från Europadomstolen för 

de mänskliga rättigheterna rörande 

frågan om allmänna 

övervakningsprogram, och i praktiken har 

domstolen nu införlivat samma principer 

från detta specifika prejudikat i 

Europadomstolen för de mänskliga 

rättigheterna i EU:s lagstiftning på detta 

område. Parlamentet betonar att man 

därför kan förvänta sig att domstolen i 

framtiden även kommer att använda 

samma resonemang vid bedömning av 

huruvida lagar från EU och 

medlemsstaterna rörande allmänna 

övervakningsprogram är giltiga enligt 

stadgan. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Ändringsförslag  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 13a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  13a. Europaparlamentet påminner om att 

alla internationella överenskommelser 

som EU ingår ges företräde före EU:s 

sekundärlagstiftning, och betonar därför 

behovet av att se till att paraplyavtalet inte 

begränsar den registrerades rättigheter 

och de säkerhetsklausuler som gäller för 

överföring av personuppgifter i enlighet 

med EU-lagstiftningen. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att i 

detalj bedöma hur paraplyavtalet skulle 

kunna fungera tillsammans med, och 

påverka, EU:s rättsliga ram för 

personuppgiftsskydd, inklusive det 

nuvarande rådsbeslutet, 

personuppgiftsskyddsdirektivet 

(46/95/EG) och framtida direktiv och 

förordningar som rör 

personuppgiftsskyddet. Kommissionen 

uppmanas att lägga fram en rapport med 

en utvärdering av de rättsliga effekterna i 

denna fråga för parlamentet innan 

ratificeringsförfarandet inleds.  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Ändringsförslag  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 16a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  16a. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att utvärdera de juridiska 

effekterna och följderna av domstolens 

dom i Schrems-målet av den 

6 oktober 2015 för eventuella avtal med 

tredjeländer som möjliggör överföring av 

personuppgifter, såsom EU och Förenta 

staternas avtal om ett program för att 

spåra finansiering av terrorism, avtal om 

passageraruppgifter, paraplyavtalet 

mellan EU och Förenta staterna samt 

andra instrument inom EU:s lagstiftning 

som medför insamling och behandling av 

personuppgifter. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Ändringsförslag  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 17 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

17. Europaparlamentet noterar att 

kommissionen har föreslagit ett tillfälligt 

upphävande av Safe Harbour-beslutet 

som en möjlighet om man inte kan nå 

någon tillfredsställande lösning på de 

fastställda problemen. Parlamentet 

uppmanar kommissionen att överväga 

alternativ till Safe Harbour och att en 

lämna en rapport i frågan senast i slutet 

av 2015. 

utgår 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Ändringsförslag  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram riktlinjer för hur 

medlemsstaterna ska göra för att anpassa 

verktyg för personuppgiftsinsamling som 

sker i syfte att förebygga, avslöja, utreda 

och åtala brott, inklusive terrorism, till EU-

domstolens dom av den 8 april 2014 om 

lagring av uppgifter. Parlamentet 

uppmärksammar särskilt punkterna 58 och 

59 i denna dom, i vilka det tydligt 

efterfrågas ett riktat tillvägagångssätt för 

uppgiftsinsamling i stället för ofiltrerad 

insamling. 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram riktlinjer för hur 

medlemsstaterna ska göra för att anpassa 

verktyg för personuppgiftsinsamling som 

sker i syfte att förebygga, avslöja, utreda 

och åtala brott, inklusive terrorism, till EU-

domstolens domar av den 8 april 2014 om 

lagring av uppgifter (mål C–293/12 och C-

594/12) och av den 6 oktober 2015 om 

Safe Harbour (mål C–362/14). 

Parlamentet uppmärksammar särskilt 

punkterna 58 och 59 i domen om lagring 

av uppgifter och punkterna 93 och 94 i 

domen om Safe Harbour, i vilka det 

tydligt efterfrågas ett riktat 

tillvägagångssätt för uppgiftsinsamling i 

stället för ofiltrerad insamling 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Ändringsförslag  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 41a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  41a. Europaparlamentet betonar att i de 

senaste prejudikaten, och i synnerhet 

domstolens dom av den 8 april 2014 om 

lagring av uppgifter, framgår det tydligt 

att det är ett lagstadgat krav att påvisa 

nödvändigheten och proportionaliteten i 

alla åtgärder som innebär insamling och 

användning av personuppgifter som kan 

påverka rätten till respekt för privat- och 

familjelivet och rätten till skydd av 

personuppgifter. Parlamentet anser det 

beklagligt att politiska hänsyn ofta leder 

till att efterlevnaden av dessa rättsliga 

principer undermineras i 

beslutsprocessen. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att, som en del av sin 

agenda för bättre lagstiftning, se till att all 

EU-lagstiftning håller hög kvalitet, följer 

rättsliga standarder och prejudikat, samt 

ligger i linje med Europeiska unionens 

staga om de grundläggande rättigheterna. 

Parlamentet rekommenderar att 

konsekvensbedömningen av alla 

efterlevnads- och säkerhetsåtgärder som 

inkluderar insamling av personuppgifter 

även ska inkludera en behovs- och 

proportionalitetsprövning. 

Or. en 
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