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4.4.2017 B8-0235/1 

Amendement  1 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 9 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

9. is van mening dat er ondanks de 

toezeggingen en garanties van de 

Amerikaanse regering in de bij de 

privacyschildregeling gevoegde brieven, 

belangrijke vragen blijven bestaan over 

bepaalde commerciële aspecten, nationale 

veiligheid en rechtshandhaving; 

9. is van mening dat er ondanks de 

toezeggingen en garanties van de 

Amerikaanse regering in de bij de 

privacyschildregeling gevoegde brieven, 

belangrijke bezwaren blijven bestaan over 

bepaalde commerciële aspecten, nationale 

veiligheid en rechtshandhaving; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Amendement  2 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 20 bis. stelt met bezorgdheid vast dat op 

23 resp. 28 maart 2017 zowel de senaat als 

het huis van afgevaardigden van de VS 

heeft gestemd vóór de verwerping van de 

regel die was ingediend door de Federal 

Communications Commission over “De 

bescherming van de privacy van klanten 

van breedband- en andere 

telecommunicatiediensten”, waardoor in 

de praktijk een eind wordt gemaakt aan de 

privacyregels voor breedband die 

aanbieders van internetdiensten ertoe 

verplicht zouden hebben alleen met de 

expliciete toestemming van consumenten 

gegevens over bezochte websites en 

andere privé-informatie te mogen 

verkopen aan of delen met adverteerders 

en andere bedrijven; beschouwt dit als 

een nieuwe bedreiging voor de 

privacywaarborgen in de Verenigde 

Staten; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Amendement  3 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 23 bis. stelt met bezorgdheid vast dat de 

Privacy and Civil Liberties Oversight 

Board (PCLOB), een belangrijke 

toezichtsinstantie in de VS die erop toeziet 

dat er geen misbruik wordt gemaakt van 

de persoonsgegevens van EU-burgers, 

slechts één van de vijf leden heeft 

benoemd;  vindt het zorgwekkend dat de 

PCLOB misschien niet het vereiste 

quorum zal hebben om doeltreffende 

besluiten te nemen voor de door het 

privacyschild geboden bescherming; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Amendement  4 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 23 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  23 ter. stelt met bezorgdheid vast dat drie 

van de vijf posten bij de Federal Trade 

Commission (FTC), die verantwoordelijk 

is voor de handhaving van het 

privacyschild, per 30 maart 2017 niet 

vervuld zijn; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Amendement  5 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 25 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 25 bis. vreest dat de sinds zijn resolutie 

van 26 mei 2016 tot stand gebrachte 

verbeteringen niet voldoende zullen zijn 

om te voorkomen dat het Hof van Justitie 

van de Europese Unie 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 

van de Commissie betreffende het 

privacyschild ongeldig verklaart; vindt het 

dan ook zorgwekkend dat dit het 

algemene vertrouwen in de 

uitvoeringsbesluiten van de Commissie 

inzake adequaatheid zal ondermijnen en 

daardoor schade zal toebrengen aan de 

nieuwe Commissiestrategie voor de 

uitwisseling en bescherming van 

persoonsgegevens in een geglobaliseerde 

wereld; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Amendement  6 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 26 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

26. verzoekt de Commissie om alle 

nodige maatregelen te treffen teneinde 

ervoor te zorgen dat het Privacyschild 

volledig voldoet aan Verordening (EU) 

2016/679, die met ingang van 16 mei 2018 

moet worden toegepast;  

26. verzoekt de Commissie om alle 

nodige maatregelen te treffen teneinde 

ervoor te zorgen dat het Privacyschild 

volledig voldoet aan Verordening (EU) 

2016/679, die met ingang van 16 mei 2018 

moet worden toegepast; is van mening dat 

dergelijke maatregelen hetzij een 

volledige herziening van het privacyschild 

moeten omvatten, in combinatie met 

onderhandelingen over ingrijpende 

wijzigingen in de Amerikaanse wetten en 

praktijken, hetzij de intrekking van 

Uitvoeringsverordening (EU) 2016/1250 

van de Commissie vóór 16 mei 2018; 

Or. en 

 

 


