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27.10.2015 B8-1092/16 

Amendement  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

namens de PPE-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 12 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

12. is ingenomen met de inspanningen van 

de regering van de VS om het vertrouwen 

via de overkoepelende overeenkomst te 

herstellen, alsook met de behandeling van 

de Judicial Redress Act van 2015 in het 

Congres; acht het uitermate belangrijk dat 

in alle omstandigheden wordt gezorgd voor 

dezelfde rechten inzake effectieve 

gerechtelijke verhaalmogelijkheden voor 

EU-burgers of individuen waarvan de 

persoonsgegevens worden verwerkt in de 

EU en doorgegeven aan de VS, zonder 

enige vorm van discriminatie tussen de 

burgers van de EU en de VS; roept het 

Congres op wetgeving goed te keuren die 

dit waarborgt; benadrukt dat een 

voorwaarde voor de ondertekening en 

sluiting van de overkoepelende 

overeenkomst de goedkeuring is van de 

Judicial Redress Act door het Congres; 

12. is ingenomen met de inspanningen van 

de regering van de VS om het vertrouwen 

via de overkoepelende overeenkomst te 

herstellen, en is met name ingenomen met 

het feit dat de Judicial Redress Act van 

2015 op 20 oktober 2015 in het Huis van 

Afgevaardigden werd goedgekeurd, wat de 

belangrijke en positieve stappen markeert 

die de VS heeft ondernomen om aan de 

bezorgdheid van de EU tegemoet te 

komen; acht het uitermate belangrijk dat in 

alle omstandigheden wordt gezorgd voor 

dezelfde rechten inzake effectieve 

gerechtelijke verhaalmogelijkheden voor 

EU-burgers of individuen waarvan de 

persoonsgegevens worden verwerkt in de 

EU en doorgegeven aan de VS, zonder 

enige vorm van discriminatie tussen de 

burgers van de EU en de VS; roept de 

Senaat van de VS op wetgeving goed te 

keuren die dit waarborgt; benadrukt dat een 

voorwaarde voor de ondertekening en 

sluiting van de overkoepelende 

overeenkomst de goedkeuring is van de 

Judicial Redress Act door het Congres; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Amendement  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

namens de PPE-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 23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. benadrukt dat een gezonde relatie 

tussen de EU en de VS van levensbelang 

blijft voor beide partners; wijst erop dat 

onthullingen over toezicht de steun van 

het publiek voor de betrekkingen hebben 

ondermijnd, en benadrukt dat er 

maatregelen moeten worden genomen om 

ervoor te zorgen dat het vertrouwen wordt 

hersteld, met name gelet op de dringende 

noodzaak die er momenteel bestaat om 

samen te werken aan een groot aantal 

geopolitieke kwesties van 

gemeenschappelijk belang; benadrukt in dit 

verband dat er een via onderhandelingen 

tussen de VS en de hele EU tot stand 

gekomen oplossing moet worden gevonden 

waarmee de grondrechten worden 

geëerbiedigd; 

23. benadrukt dat de relatie tussen de EU 

en de VS van levensbelang blijft voor 

beide partners, met name bij de bestrijding 

van terrorisme en ernstige en 

georganiseerde criminaliteit, en bij het 

opbouwen van een bloeiende economische 

en handelsrelatie; roept op om dringend 

samen te werken aan een groot aantal 

geopolitieke kwesties van 

gemeenschappelijke zorg en 
gemeenschappelijk belang; merkt op dat 

deze relatie moet worden opgebouwd op 

vertrouwen en samenwerking, en 
benadrukt in dit verband dat er via 

onderhandelingen tussen de VS en de EU 

tot stand gekomen oplossingen moeten 

worden gevonden; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Amendement  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

namens de PPE-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 

Overweging F bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  F bis. overwegende dat het 

grensoverschrijdende verkeer van 

gegevens en informatie de huidige 

wereldeconomie aanstuurt, dat het 

vaststaat dat het bedrijfsleven en 

consumenten dankzij 

grensoverschrijdende gegevensoverdracht 

toegang hebben tot de beste technologie 

en diensten, en dat een vlotte 

grensoverschrijdende overdracht van 

informatie bijgevolg van cruciaal belang 

is voor de groei en het succes van de 

economie in de EU; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Amendement  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

namens de PPE-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 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. benadrukt dat trans-Atlantische 

gegevensstromen in de afgelopen 

decennia zijn uitgegroeid tot een 

strategisch en onmisbaar element in de 

trans-Atlantische economische 

betrekkingen en van cruciaal belang zijn 

om in de toekomst talloze kansen te 

creëren voor bedrijven, kmo's en 

consumenten aan beide zijden van de 

Atlantische Oceaan; benadrukt daarom 

dat er dringend betrouwbare oplossingen 

moeten worden gevonden om te 

waarborgen dat deze legitieme 

gegevensstromen niet worden 

onderbroken; 

Or. en 

 

 


