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2.7.2018 B8-0305/1 

Ändringsförslag  1 

Axel Voss 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0305/2018 

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 7 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

7. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att ombudsmannen som 

inrättats av USA:s utrikesministerium inte 

är tillräckligt oberoende och inte har 

tilldelats tillräckligt effektiva befogenheter 

för att kunna utföra sitt uppdrag och förse 

EU-medborgare med tillgång till effektiv 

tvistlösning. Parlamentet betonar att det 

måste förtydligas exakt vilka befogenheter 

ombudsmannen har, särskilt när det gäller 

dennes befogenhet gentemot 

underrättelseorganen, och vilken vikt 

dennes beslut har. Parlamentet beklagar att 

ombudsmannen endast kan efterfråga 

åtgärder och information från USA:s 

statliga organ och inte beordra att 

myndigheterna upphör med olaglig 

övervakning eller att de permanent förstör 

information. Parlamentet poängterar att 

även om det finns en tillförordnad 

ombudsman så har Förenta staternas 

administration ännu inte utsett någon ny 

permanent ombudsman, vilket inte bidrar 

till ömsesidigt förtroende. Parlamentet 

anser att USA:s försäkringar om att man 

ska tillhandahålla tillgång till effektiv 

tvistlösning för EU-medborgare är av noll 

och intet värde om inte en oberoende och 

erfaren ombudsman med tillräckliga 

befogenheter utnämns. 

7. Europaparlamentet upprepar sin 

ståndpunkt att den ombudsman som 

inrättats av USA:s utrikesministerium för 

närvarande inte har tilldelats tillräckliga 

effektiva befogenheter för att kunna utföra 

sitt uppdrag och förse EU-medborgare med 

verklig tillgång till domstolsprövning. 

Parlamentet betonar att det måste 

förtydligas exakt vilka befogenheter 

ombudsmannen har, särskilt när det gäller 

dennes befogenhet gentemot 

underrättelseorganen och om det finns 

effektiva rättsmedel mot ombudsmannens 
beslut. Parlamentet beklagar att 

ombudsmannen endast kan efterfråga 

åtgärder och information från USA:s 

statliga organ och inte beordra att 

myndigheterna upphör med olaglig 

övervakning eller att de permanent förstör 

information. Parlamentet poängterar att 

även om det finns en tillförordnad 

ombudsman så har den amerikanska 

administrationen ännu inte utsett någon ny 

permanent ombudsman, vilket inte bidrar 

till ömsesidigt förtroende. Parlamentet 

anser att USA:s försäkringar om att man 

ska tillhandahålla verklig tillgång till 

domstolsprövning för EU-medborgare är 

av noll och intet värde om inte en 

oberoende och erfaren ombudsman med 
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tillräckliga befogenheter utnämns. 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Ändringsförslag  2 

Axel Voss 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0305/2018 

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 bekräftar att det 

förnyade godkännandet av avsnitt 702 i 

Fisa för ytterligare sex år bestrider 

lagenligheten av skölden för skydd av 

privatlivet. 

23. Europaparlamentet anser att det 

förnyade godkännandet av avsnitt 702 i 

Fisa för ytterligare sex år inte strider mot 

lagenligheten avseende skölden för skydd 

av privatlivet, eftersom alla de kriterier 

som kommissionens beslut om adekvat 

skyddsnivå baserades på är uppfyllda, 

särskilt de villkor och begränsningar som 

säkrar riktad insamling.  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Ändringsförslag  3 

Axel Voss 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0305/2018 

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 34 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

34. Europaparlamentet anser att det 

nuvarande arrangemanget kring skölden 

för skydd av privatlivet inte ger den 

skyddsnivå som krävs i unionens 

dataskyddslagstiftning och i EU-stadgan, 

såsom den tolkas av domstolen. 

34. Europaparlamentet hyser 

betänkligheter huruvida det nuvarande 

genomförandet av arrangemanget kring 

skölden för skydd av privatlivet ger den 

adekvata skyddsnivå som krävs i unionens 

dataskyddslagstiftning och i EU-stadgan, 

såsom den tolkas av domstolen. 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Ändringsförslag  4 

Axel Voss 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-0305/2018 

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 35 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

35. Europaparlamentet anser att 

kommissionen har underlåtit att vidta 

åtgärder i enlighet med artikel 45.5 i 

allmänna dataskyddsförordningen om 

USA inte följer lagstiftningen fullt ut 

senast den 1 september 2018. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att 

tillfälligt upphäva skölden för skydd av 

privatlivet tills de amerikanska 

myndigheterna uppfyller villkoren. 

35. Europaparlamentet anser att USA 

måste vidta alla nödvändiga åtgärder för 

att fullt ut följa lagstiftningen tills den 

andra årliga översynen ska genomföras. 

Parlamentet uppmanar därför 

kommissionen att rapportera tillbaka till 

parlamentet så snart som möjligt efter 

detta. 

Or. en 

 

 


