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FORSLAG 

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender opfordrer Udvalget om 

International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 

beslutningsforslag, det vedtager: 

– der henviser til Rådets forhandlingsdirektiver i forbindelse med aftalen om handel med 

tjenesteydelser (TISA)1, 

A. der henviser til, at Unionen er bundet af Den Europæiske Unions charter om 

grundlæggende rettigheder (chartret), herunder artikel 8 om retten til beskyttelse af 

personoplysninger, og af artikel 16 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde 

(TEUF) om den samme grundlæggende rettighed, som er en grundpille i den primære EU-

ret, der skal respekteres fuldt ud i alle internationale aftaler; 

B. der henviser til, at Unionen er bundet af artikel 2 i traktaten om Den Europæiske Union 

(TEU), bl.a. af forpligtelsen til at opretholde de demokratiske værdier og retsstaten; 

C. der henviser til, at Unionen er bundet af chartrets artikel 20 og 21 om at opretholde 

principperne om lighed for loven og ikkeforskelsbehandling; 

D. der henviser til, at det både i artikel 1 og artikel 10, stk. 3, i TEU er fastsat, at 

"beslutningerne træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt"; der 

henviser til, at gennemsigtighed og åben dialog mellem parterne, herunder borgerne, er af 

allerstørste betydning under både forhandlingerne og i gennemførelsesfasen; der henviser 

til, at Parlamentet støtter Ombudsmandens opfordring til at benytte en gennemsigtig 

tilgang; 

E. der henviser til, at igangværende forhandlinger om internationale handelsaftaler, herunder 

aftalen om handel med tjenesteydelser (TISA), også berører internationale datastrømme, 

samtidig med at de helt ser bort fra privatlivets fred og databeskyttelsen, hvilket vil blive 

drøftet parallelt; 

F. der henviser til, at det amerikanske tekstforslag om e-handel i forbindelse med TISA-

aftalen ville underminere EU's regler for og garantier i forbindelse med overførsel af 

personoplysninger til tredjelande; der henviser til, at Parlamentet forbeholder sig ret til at 

give udtryk for sin holdning efter at have gjort sig bekendt med alle fremtidige 

tekstforslag og udkast til TISA-aftalen; 

1. henstiller til Kommissionen: 

 a) at sikre, at aftalen garanterer fuld overholdelse af EU's standarder for grundlæggende 

rettigheder gennem indføjelse af en juridisk bindende menneskerettighedsklausul med 

udsættende virkning som en fast bestanddel af EU's handelsaftaler med tredjelande 

 b) som en central prioritet at indarbejde en omfattende og utvetydig horisontal 

selvstændig bestemmelse baseret på artikel XIV i den almindelige overenskomst om 

handel med tjenesteydelser (GATS), som fuldt ud fritager EU's eksisterende og 

                                                 
1 Rådsdokument 6891/13 Add 1. 
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fremtidige retlige rammer for beskyttelse af personoplysninger fra aftalen, uden nogen 

betingelser om, at den skal være i overensstemmelse med andre dele af TISA, samt at 

sikre, at aftalen ikke forhindrer håndhævelsen af undtagelser for levering af 

tjenesteydelser, der er berettigede i henhold til de relevante bestemmelser fra 

Verdenshandelsorganisationen (artikel XIV og XIVa i GATS) 

 c) at sikre, at personoplysninger kun kan overføres uden for Unionen, hvis EU's 

databeskyttelseslovgivnings bestemmelser om overførsler til tredjelande respekteres, 

og kun at forhandle om bestemmelser, der vedrører udveksling af personoplysninger, 

hvis der er garanti for fuld anvendelse af og respekt for EU's databeskyttelsesregler 

 d) at modsætte sig det af USA foreslåede TISA-kapitel om e-handel for så vidt angår 

personoplysninger 

 e) at holde sig for øje, at EU's regler om overførsel af personoplysninger kan forbyde 

behandling af sådanne oplysninger i tredjelande, hvis de ikke lever op til EU's 

standarder for tilstrækkelig beskyttelse, at insistere på, at ethvert krav om lokalisering 

af databehandlingsudstyr og forretningssted skal være i overensstemmelse med EU's 

regler om dataoverførsler, og samarbejde med tredjelande i passende regi med henblik 

på at få vedtaget tilstrækkeligt høje databeskyttelsesstandarder i hele verden 

 f) at udvise fuldt hensyn til behovet for gennemsigtighed og ansvarlighed i 

forhandlingerne hele processen igennem og efterleve sin forpligtelse i henhold til 

artikel 218, stk. 10, i TEUF, som EU-Domstolen i en nylig afgørelse bekræftede som 

værende af lovfæstet karakter1, at holde Parlamentet fuldt ud orienteret og ajourført i 

alle faser af forhandlingerne, at sikre, at der er offentlig adgang til relevante 

forhandlingsdokumenter fra alle parter med undtagelse af dem, som i hvert enkelt 

tilfælde klassificeres som følsomme dokumenter med en offentlig begrundelse for i 

hvilket omfang adgangen til de ikke udleverede dele af det pågældende dokument 

formodes specifikt og konkret at kunne skade de interesser, der er beskyttet af 

undtagelserne, jf. Europa-Parlamentets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 

om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter2 og 

sikre, at aftalen på ingen måde svækker EU's eller medlemsstaternes lovgivninger om 

aktindsigt i offentlige dokumenter. 

. 

                                                 
1 Domstolens dom af 24. juni 2014, sag C-658/11, Parlamentet mod Rådet. 
2 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43. 
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