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Ændringsforslag  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

om transatlantiske datastrømme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3a. gør opmærksom på, at privacy shield-

principperne giver carte blanche til alle 

typer behandling af personoplysninger 

uden krav om den dataregistreredes 

samtykke eller fulde ret til at gøre 

indsigelse; er foruroliget over, at selv 

fravalg ("notice and choice") kun er 

fastsat for det tilfælde, at der sker en 

væsentlig ændring af formålet eller 

videregivelse til tredjemand; er foruroliget 

over, at den dataregistreredes samtykke, 

selv i sager med følsomme oplysninger, 

kun er påkrævet i disse to situationer; 

Or. en 
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Ændringsforslag  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

om transatlantiske datastrømme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3b. beklager den omstændighed, at USA 

stadig ikke har nogen generel lov om 

beskyttelse af forbrugerdata til trods for 

de bestræbelser, der er gjort i de seneste 

år; 

Or. en 
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Ændringsforslag  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

om transatlantiske datastrømme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 3c. bemærker, at USA fortsat er det eneste 

land, der har taget skridt til at beskytte de 

grundlæggende rettigheder i kølvandet på 

afsløringerne om globale 

overvågningsoperationer, nemlig med 

vedtagelsen af den amerikanske 

frihedslov (Freedom Act) fra 2015, der 

har begrænset den masseovervågning, der 

udøves af de amerikanske 

efterretningstjenester inden for USA's 

grænser; er imidlertid bekymret over, at 

den juridiske situation vedrørende 

masseovervågning foretaget af de 

amerikanske efterretningstjenester uden 

for USA og af ikke-amerikanske 

individer, der opholder sig i USA, jf. 

amerikansk ret (Titel 50, §1881a 

("Sektion 702")) ikke har ændret sig; 

mener, at USA bør indføre yderligere 

lovgivning for at rette op på denne 

situation; 

Or. en 
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Ændringsforslag  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

om transatlantiske datastrømme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 4 a (nyt) 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

 4a. bemærker, at bilag VI også gør det 

klart, at personoplysninger og 

kommunikation kan opbevares i fem år 

eller længere, hvis det anses for at være 

"af interesse for USA's nationale 

sikkerhed"; er bekymret over, at dette er 

en overtrædelse af EU-Domstolens dom 

vedrørende databevarelse af 2014 

(forenede sager C-293/12 og C-594/12); 

Or. en 
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Ændringsforslag  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Fælles beslutningsforslag 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

om transatlantiske datastrømme 

Fælles beslutningsforslag 

Punkt 14 

 

Fælles beslutningsforslag Ændringsforslag 

14. opfordrer Kommissionen til at fortsætte 

dialogen med den amerikanske regering 

med henblik på at forhandle sig frem til 

yderligere forbedringer af privacy shield-

ordningen i betragtning af dennes 

nuværende mangler; 

14. opfordrer Kommissionen til som et 

absolut minimum at begrænse 

gyldigheden af en 

tilstrækkelighedsafgørelse til maksimalt 

fire år og til at fortsætte dialogen med den 

amerikanske regering med henblik på at 

forhandle sig frem til yderligere 

forbedringer af privacy shield-ordningen i 

betragtning af dennes nuværende mangler 

og på grundlag af den generelle 

databeskyttelsesforordning; 

Or. en 

 

 


