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Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  17a. bemærker med stor bekymring, at 

Privacy and Civil Liberties Oversight 

Board (PCLOB), der i   bilag VI (skrivelse 

fra Robert S. Litt, ODNI) omtales som et 

uafhængigt organ oprettet ved lov, og som 

har til opgave at analysere og gennemgå 

terrorbekæmpelsesprogrammer og -

politikker, herunder anvendelsen af 

signalefterretning, for at sikre, at de i 

tilstrækkelig grad beskytter privatlivets 

fred og borgerlige rettigheder, mistede sin 

beslutningsdygtighed den 7. januar 2017 

og vil ikke være beslutningsdygtigt før de 

nye bestyrelsesmedlemmer udnævnes af 

den amerikanske præsident og det 

amerikanske Senat; fremhæver, at så 

længe PCLOB ikke er beslutningsdygtigt, 

vil det være mere begrænset i sine 

beføjelser og kan ikke træffe visse 

foranstaltninger, der kræver godkendelse 

af bestyrelsen, såsom iværksættelse af 

tilsynsprojekter eller fremsættelse af 

anbefalinger om tilsyn, hvilket således i 

alvorlig grad undergraver garantierne og 

forsikringerne fra USA's myndigheder på 

dette område om overholdelse og tilsyn; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Ændringsforslag  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21a. minder om, at selv om fysiske 

personer, herunder registrerede i EU,  har 

en række klagemuligheder, når de har 

været genstand for ulovlig (elektronisk) 

overvågning af hensyn til den nationale 

sikkerhed i USA, står det ligeledes klart, 

at i hvert fald nogle af de retsgrundlag, 

som de amerikanske 

efterretningsmyndigheder kan anvende 

(f.eks. Executive Order 12333), ikke er 

omfattet; understreger endvidere, at selv 

når ikke-amerikanske personer i 

princippet har klageadgang, f.eks. i 

forbindelse med overvågning i henhold til 

FISA, er de tilgængelige klagemuligheder 

begrænsede, og søgsmål fra registrerede 

(herunder amerikanere) vil blive afvist, 

hvis de ikke kan dokumentere deres 

søgsmålskompetence (”standing”), hvilket 

begrænser adgangen til almindelige 

domstole. 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 21 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  21b. opfordrer Kommissionen til at 

vurdere indvirkningen af Executive Order 

af 25. januar 2017 om "styrkelse af den 

offentlige sikkerhed i USA”, særlig punkt 

14 om udelukkelse af udenlandske 

statsborgere fra beskyttelsen i loven om 

privatlivets fred (Privacy Act)  med 

hensyn til personligt identificerbare 

oplysninger, hvilket modsiger de skriftlige 

forsikringer om, at der findes retlige 

klagemuligheder for fysiske personer i 

tilfælde, hvor  de amerikanske 

myndigheder opnåede adgang til data; 

anmoder Kommissionen om at fremsende 

en detaljeret juridisk analyse af 

konsekvensen af Executive Order for EU-

borgeres mulige retsmidler og retten til 

domstolsprøvelse i USA; 

 

Or. en 
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Ændringsforslag  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. minder om sin beslutning af 26. maj 

2016, hvori det bemærkes, at den 

ombudsmandsinstitution, der er oprettet af 

det amerikanske udenrigsministerium, ikke 

er tilstrækkelig uafhængig og ikke er 

udstyret med tilstrækkelige beføjelser til at 

kunne udføre sine opgaver og sikre en 

effektiv klageadgang for EU-borgere; 

bemærker, at ifølge bemærkningerne og 

forsikringerne fra den amerikanske 

regering er ombudsmandens kontor 

uafhængigt af de amerikanske 

efterretningstjenester, fri for 

uhensigtsmæssig indflydelse, der vil 

kunne påvirke dets funktion, og det 

arbejder endvidere sammen med andre 

uafhængige tilsynsorganer med effektive 

tilsynsbeføjelser over for den amerikanske 

efterretningstjeneste; er generelt bekymret 

over, at en borger, som berøres af en 

overtrædelse af reglerne, kun kan anmode 

om oplysninger og om at få data slettet 

og/eller få standset yderligere 

forarbejdning uden at have ret til 

erstatning; 

23. minder om sin beslutning af 26. maj 

2016, hvori det bemærkes, at den 

ombudsmandsinstitution, der er oprettet af 

det amerikanske udenrigsministerium, ikke 

er tilstrækkelig uafhængig og ikke er 

udstyret med tilstrækkelige beføjelser til at 

kunne udføre sine opgaver og sikre en 

effektiv klageadgang for EU-borgere; 

påpeger, at den nye amerikanske regering 

ikke har udnævnt en ny ombudsmand, 

efter at mandatet for statssekretæren for 

økonomisk vækst, energi og miljø, der 

blev udnævnt til denne funktion i juli 

2016, er udløbet; mener, at såfremt der 

ikke er en  udpeget uafhængig 

ombudsmand med tilstrækkelige 

beføjelser, vil USA’s forsikringer med 

hensyn til  effektiv klageadgang være 

ugyldige; er generelt bekymret over, at en 

borger, som berøres af en overtrædelse af 

reglerne, kun kan anmode om oplysninger 

og om at få data slettet og/eller få standset 

yderligere forarbejdning uden at have ret til 

erstatning; 

Or. en 

 

 


