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FÖRSLAG 

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar 

utskottet för internationell handel att som ansvarigt utskott infoga följande i sitt 

resolutionsförslag: 

– med beaktande av rådets förhandlingsdirektiv för avtalet om handel med tjänster (TiSA)1, 

A. Unionen är bunden av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, 

däribland artikel 8 om rätten till skydd av personuppgifter, och av artikel 16 i fördraget 

om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) om samma grundläggande 

rättigheter, vilka är en hörnsten i EU:s primärrätt som till fullo ska respekteras inom 

ramen för alla internationella avtal. 

B. Europeiska unionen är bunden av artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen (EU-

fördraget), dvs. att bl.a. upprätthålla värdena demokrati och rättsstaten. 

C. Union är bunden av artiklarna 20 och 21 i EU-stadgan om de grundläggande rättigheterna 

i fråga om principerna om likhet inför lagen och icke-diskriminering. 

D. I både artikel 1 och artikel 10.3 i EU-fördraget anges att ”besluten ska fattas så öppet och 

så nära medborgarna som möjligt”. Öppenhet och en öppen dialog mellan partnerna, 

inklusive medborgarna, är av yttersta vikt under både förhandlingarna och 

genomförandefasen. Parlamentet stöder ombudsmannens uppmaning om att följa en 

öppen strategi. 

E. De pågående förhandlingarna om internationella handelsavtal, däribland avtalet om handel 

med tjänster (TiSA), berör även internationella dataflöden, medan integritet och dataskydd 

inte alls berörs utan i stället kommer att diskuteras parallellt. 

F. Det amerikanska förslaget om e-handel i förbindelse med TiSA-avtalet skulle 

underminera EU:s bestämmelser och skyddsåtgärder avseende överföring av 

personuppgifter till tredjeländer. Parlamentet förbehåller sig rätten att uttrycka sina åsikter 

efter att ha tagit del av alla framtida förslagstexter och förslag till TiSA-avtalet. 

1. Europaparlamentet riktar följande rekommendationer till kommissionen: 

 (a) Kommissionen uppmanas att säkerställa att avtalet garanterar full respekt för EU:s 

standarder för grundläggande rättigheter genom att en rättsligt bindande 

människorättsklausul införs som en standardel i EU:s handelsavtal med tredjeländer. 

 (b) Kommissionen uppmanas att prioritera införandet av en heltäckande och entydig 

horisontell fristående klausul, baserad på artikel XIV i det allmänna 

tjänstehandelsavtalet (Gats), som till fullo undantar EU:s befintliga och framtida 

bestämmelser om skydd av personuppgifter från avtalet, utan några villkor om att den 

måste vara förenligt med andra delar av TiSA, och att säkerställa att avtalet inte 

förhindrar tillämpningen av undantag för tillhandahållande av tjänster som är 

                                                 
1 Rådets dokument 6891/13 ADD 1. 
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berättigade enligt relevanta WTO-bestämmelser (artiklarna XIV och XIVa i Gats). 

 (c) Kommissionen uppmanas att säkerställa att personuppgifter endast kan överföras till 

länder utanför unionen om bestämmelserna om överföringar till tredjeländer i EU:s 

dataskyddslagstiftning respekteras. Kommissionen uppmanas också att endast 

förhandla om bestämmelser som rör flödet av personuppgifter om full tillämpning av 

EU:s dataskyddslagstiftning garanteras och respekteras. 

 (d) Kommissionen uppmanas att motsätta sig bestämmelserna om personuppgifter i 

Förenta staternas förslag till TiSA-avtalets kapitel om e-handel. 

 (e) Kommissionen uppmanas att hålla i åtanke att EU:s bestämmelser om överföring av 

personuppgifter kan förbjuda behandling av sådana uppgifter i tredjeländer om de inte 

uppfyller EU-standarderna. Kommissionen uppmanas att insistera på att alla krav som 

rör lokalisering av utrustning och inrättningar för behandling av personuppgifter är i 

linje med EU-bestämmelserna om överföring av personuppgifter. Kommissionen 

uppmanas att samarbeta med tredjeländer i lämpliga grupper för att anta höga 

dataskyddsstandarder i hela världen. 

 (f) Kommissionen uppmanas att till fullo beakta behovet av transparens och 

ansvarsskyldighet genom hela förhandlingsprocessen, och att uppfylla sin skyldighet 

enligt artikel 218.10 i EUF-fördraget, som EU-domstolen nyligen gjorde rättsligt 

bindande i en dom1, att omedelbart ge parlamentet fullständig information om 

utvecklingen i alla skeden av förhandlingarna. Kommissionen uppmanas att 

säkerställa att allmänheten ges tillgång till relevanta förhandlingsdokument från alla 

parter, med undantag av dokument som ska klassificeras med tydligt angivna skäl för 

varje fall, med offentligt angivna skäl för den omfattning i vilken tillgång till de icke 

offentliggjorda delarna av handlingen i fråga med stor sannolikhet specifikt och de 

facto skulle undergräva de intressen som skyddas av undantagen, i linje med 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar2. 

Kommissionen uppmanas att säkerställa att avtalet inte på något sätt försvagar EU:s 

eller medlemsstaternas lagstiftningsbestämmelser om allmänhetens tillgång till 

officiella handlingar. 

  

  

                                                 
1 Dom av den 24 juni 2014 i mål C-658/11 Europaparlamentet mot Europeiska unionens råd. 
2 OJ L 145, 31.5.2001, p. 43. 
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