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4.4.2017 B8-0235/7 

Ändringsförslag  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

för ALDE-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 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  17a. Europaparlamentet konstaterar 

med oro att styrelsen för tillsyn över 

personlig integritet och medborgerliga 

friheter (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board, PCLOB), som avses i 

bilaga VI (skrivelse från Robert S. Litt, 

Odni), och som är ett oberoende 

lagstadgat organ, med ansvar för att 

analysera och granska program och 

policyer för terrorismbekämpning, 

inbegripet användning av signalspaning, 

för att se till att integriteten och de 

medborgerliga fri- och rättigheterna 

skyddas på lämpligt sätt, inbegripet 

användning av signalspaning, efter den 

7 januari 2017 inte längre är beslutfört 

och inte heller kommer att bli det förrän 

de nya styrelseledamöterna utnämns av 

Förenta staternas president och bekräftas 

av Förenta staternas senat. Parlamentet 

framhåller att PCLOB i denna situation 

får sina befogenheter begränsade och inte 

kan vidta vissa åtgärder som kräver 

styrelsens godkännande, såsom att inleda 

tillsynsprojekt eller lägga fram 

rekommendationer i tillsynsfrågor, så att 

de garantier och försäkringar om 

efterlevnad och tillsyn som gjorts av 

Förenta staternas myndigheter på detta 

område betänkligt försvagas. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Ändringsförslag  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

för ALDE-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 21a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21a. Europaparlamentet erinrar om att 

enskilda personer, inklusive registrerade i 

EU, visserligen har olika möjligheter till 

rättslig prövning när de har varit föremål 

för olaglig (elektronisk) övervakning för 

ändamål som rör nationell säkerhet, men 

att det framgår lika klart att åtminstone 

några av de rättsliga grunder som 

Förenta staternas 

underrättelsemyndigheter kan tillämpa, 

såsom dekret (executive order) 12333, inte 

omfattas. Även om utländska medborgare 

i princip faktiskt kan söka rättslig 

prövning, t.ex. av övervakning enligt 

FISA, finns det dock begränsningar för 

vilka grunder för talan som då får 

åberopas, och talan som väcks av enskilda 

personer (inklusive medborgare i Förenta 

staterna) kommer att avvisas om 

talerätten inte kan påvisas, vilket 

kringskär rätten att föra talan vid allmän 

domstol. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Ändringsförslag  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

för ALDE-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 21b (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  21b. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att bedöma inverkan av 

dekretet om förbättrad allmän säkerhet 

inom Förenta staterna av den 

25 januari 2017, och framför allt dess 

avsnitt 14, där utländska medborgare 

utesluts från det skydd som Förenta 

staternas lag om förtrolighet erbjuder för 

sådana uppgifter om dem som kan 

identifieras med avseende på person, 

vilket strider mot de skriftliga 

försäkringarna om att enskilda personer 

kan anlita rättsliga mekanismer för 

prövning om de amerikanska 

myndigheterna berett sig tillgång till deras 

uppgifter. Parlamentet uppmanar 

kommissionen att sända ut en ingående 

juridisk utredning av dekretets 

konsekvenser för de rättsmedel och 

möjligheter till rättslig prövning som står 

till buds för europeiska medborgare i 

Förenta staterna. 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Ändringsförslag  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

för ALDE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0235/2017 

Claude Moraes 

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

Tillräckligheten avseende det skydd som säkerställs genom skölden för skydd av privatlivet i 

EU och USA 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet erinrar om sin 

resolution av den 26 maj 2016, där det 

framhölls att den mekanism för en 

ombudsperson som inrättats i Förenta 

staternas utrikesdepartement inte är 

tillräckligt oberoende och inte fått 

tillräckligt effektiva befogenheter för att 

kunna fullgöra sina skyldigheter och 

erbjuda unionsmedborgare ett effektivt 

rättsmedel. Parlamentet konstaterar 

Förenta staternas regerings utfästelser och 

garantier att ombudspersonens ämbete är 

oberoende av Förenta staternas 

underrättelsetjänster, fritt från allt 

obehörigt inflytande som skulle kunna 

påverka dess funktion, och dessutom 

samarbetar med andra oberoende 

övervakningsorgan som har effektiva 

tillsynsbefogenheter över det amerikanska 

underrättelseväsendet. Parlamentet är 

allmänt oroat över att en enskild person 

som drabbats av en regelöverträdelse inte 

kan göra något mera än lämna in en 

begäran om upplysningar och om att få 

uppgifterna raderade och/eller få en vidare 

behandling stoppad, utan att ha någon rätt 

till skadestånd. 

23. Europaparlamentet erinrar om sin 

resolution av den 26 maj 2016, där det 

framhölls att den mekanism för en 

ombudsperson som inrättats i Förenta 

staternas utrikesdepartement inte är 

tillräckligt oberoende och inte fått 

tillräckligt effektiva befogenheter för att 

kunna fullgöra sina skyldigheter och 

erbjuda unionsmedborgare ett effektivt 

rättsmedel. Parlamentet påpekar att 

Förenta staternas nya regering ännu inte 

utnämnt någon ny ombudsperson efter det 

att ämbetsperioden löpt ut för landets 

undersekreterare med ansvar för 

ekonomisk tillväxt och energi- och 

miljöfrågor, som utnämndes till denna 

funktion i juli 2016. Parlamentet anser att 

Förenta staternas försäkringar om 

tillhandahållande av effektiva rättslig 

prövning för unionsmedborgare är av noll 

och intet värde om inte en oberoende 

ombudsperson med adekvata 

befogenheter utnämns. Parlamentet är 

allmänt oroat över att en enskild person 

som drabbats av en regelöverträdelse inte 

kan göra något mera än lämna in en 

begäran om upplysningar och om att få 

uppgifterna raderade och/eller få en vidare 

behandling stoppad, utan att ha någon rätt 

till skadestånd. 
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