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4.4.2017 B8-0235/1 

Ändringsförslag  1 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 9 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

9. Europaparlamentet anser att tungt 

vägande frågor kvarstår kring vissa 

kommersiella aspekter, nationell säkerhet 

och brottsbekämpning, trots åtaganden och 

försäkringar från Förenta staternas regering 

i form av skrivelser som bifogats 

arrangemanget med skölden för skydd av 

privatlivet. 

9. Europaparlamentet anser att tungt 

vägande farhågor kvarstår kring vissa 

kommersiella aspekter, nationell säkerhet 

och brottsbekämpning, trots åtaganden och 

försäkringar från Förenta staternas regering 

i form av skrivelser som bifogats 

arrangemanget med skölden för skydd av 

privatlivet. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Ändringsförslag  2 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 20a. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att Förenta staternas 

representanthus och Förenta staternas 

senat den 23 respektive 28 mars 2017 

röstat emot den bestämmelse som 

framlagts av Federal Communications 

Commission om ”integritetsskydd för 

kunder som använder bredbands- och 

andra kommunikationstjänster” 

(Protecting the Privacy of Customers of 

Broadband and Other 

Telecommunications Services), vilket i 

praktiken innebär slutet för regler om 

integritetsskydd som skulle ha gällt för 

bredbandstjänster och ålagt 

internetleverantörerna att utverka 

kundernas uttryckliga samtycke innan de 

säljer eller delar med sig av uppgifter om 

webbsökning eller annan privat 

information till annonsörer eller andra 

företag. Parlamentet anser detta som 

ännu ett hot mot skyddet för privatlivet i 

Förenta staterna. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Ändringsförslag  3 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 23a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 23a. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att styrelsen för tillsyn över 

personlig integritet och medborgerliga 

friheter (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board, PCLOB), som intar en 

nyckelställning när det gäller tillsyn i 

Förenta staterna och säkerställer att 

unionsmedborgares personuppgifter inte 

missbrukas, den 30 mars 2017 hade fått 

endast en ledamot utsedd av totalt fem. 

Parlamentet är bestört över att PCLOB 

kanske inte kommer att bli beslutfört och 

kunna fatta effektiva beslut om det skydd 

som erbjuds av skölden för skydd av 

privatlivet. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Ändringsförslag  4 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 23b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  23b. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att den federala 

handelskommissionen (Federal Trade 

Commission (FTC)), som tillser att 

skölden för skydd av privatlivet efterlevs, 

hade tre av sina fem tjänster obesatta den 

30 mars 2017. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Ändringsförslag  5 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 25a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 25a. Europaparlamentet uttrycker oro 

över att de förbättringar som gjorts sedan 

dess resolution av den 26 maj 2016 inte 

kommer att vara tillräckliga för att 

förhindra att domstolen ogiltigförklarar 

kommissionens genomförandebeslut (EU) 

2016/1250 om skölden för skydd av 

privatlivet. Parlamentet befarar därför att 

detta kommer att undergräva det 

allmänna förtroendet för kommissionens 

genomförandebeslut om adekvat 

skyddsnivå och därigenom skada 

kommissionens nya strategi för utbyte och 

skydd av uppgifter i en globaliserad värld. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Ändringsförslag  6 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Huruvida ett adekvat skydd säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 26 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra allt som behövs för 

att säkerställa en fullständig 

överensstämmelse mellan skölden för 

skydd av privatlivet och dels förordning 

(EU) 2016/679, som ska börja tillämpas 

den 16 maj 2018, dels stadgan. 

26. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att göra allt som behövs för 

att säkerställa en fullständig 

överensstämmelse mellan skölden för 

skydd av privatlivet och dels förordning 

(EU) 2016/679, som ska börja tillämpas 

den 16 maj 2018, dels stadgan. 

Parlamentet anser att detta bör innefatta 

antingen en fullständig översyn av 

skölden för skydd av privatlivet, vilken bör 

gå hand i hand med att det förhandlas 

fram avsevärda förändringar i Förenta 

staternas lagar och praxis, eller att 

kommissionens genomförandebeslut 

(EU) 2016/1250 upphävs, före den 

16 maj 2018. 

Or. en 

 

 


