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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om menneskerettigheder og teknologi: Indvirkningen af udspionerings- og 
overvågningssystemer på menneskerettighederne i tredjelande
(2014/2232(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til verdenserklæringen om menneskerettighederne og den internationale 
konvention om borgerlige og politiske rettigheder, særlig artikel 19,

– der henviser til den strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati vedtaget 
af Rådet den 25. juni 20121,

– der henviser til EU's retningslinjer for menneskerettigheder vedrørende ytringsfrihed 
online og offline, der blev vedtaget af Rådet (udenrigsanliggender) den 12. maj 20142,

– der henviser til rapporten fra Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa 
(OSCE) af 15. december 2011 "Freedom of Expression on the Internet"3 og til den 
ordinære beretning fra OSCE's særlige repræsentant om mediefrihed til OSCE's 
Permanente Råd af 27. november 20144,

– der henviser til den rapport, som FN's særlige rapportør om fremme og beskyttelse af 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder i forbindelse med 
terrorbekæmpelse forelagde den 23. september 2014 (A/69/397)5,

– der henviser til rapporten fra Kontoret for FN's Højkommissær for Menneskerettigheder 
af 30. juni 2014 "The right to privacy in the digital age",6

– der henviser til betænkningen af 26. januar 2015 fra Udvalget om Retlige Anliggender 
og Menneskerettigheder under Europarådets Parlamentariske Forsamling om 
"Masseovervågning"7,

– der henviser til sin beslutning af 12. marts 2014 om USA's NSA-overvågningsprogram, 
overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres 
grundlæggende rettigheder samt om det transatlantiske samarbejde inden for retlige og 
indre anliggender8,

– der henviser til rapporten fra FN's generalsekretærs særlige repræsentant af 21. marts 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2 http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_
and_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8 Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.
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2011 om menneskerettigheder og transnationale selskaber og andre 
erhvervsvirksomheder med titlen "Guiding Principles on Business and Human Rights: 
Implementing the United Nations 'Protect, Respect and Remedy' Framework"1,

– der henviser til OECD's retningslinjer for multinationale selskaber2 og årsrapporten for 
2014 om OECD's retningslinjer for multinationale selskaber3,

– der henviser til årsrapporten for 2013 fra Internet Corporation for Assigned Names and 
Numbers4,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. februar 2014 til Europa-Parlamentet, 
Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget 
"Internetpolitik og -forvaltning – EU's rolle i udformningen af fremtidens 
internetforvaltning"5,

– der henviser til erklæringen fra NETmundial-flerpartsmødet, der blev vedtaget den 24. 
april 20146,

– der henviser til formandens sammendrag fra det niende Internet Governance Forum, 
som blev holdt i Istanbul den 2.-5. september 2014,

– der henviser til de restriktive foranstaltninger, Den Europæiske Union har iværksat over 
for Egypten, Libyen, Iran, Sydsudan, Sudan og Syrien, hvoraf nogle omfatter embargoer 
på telekommunikationsudstyr, informations- og kommunikationsteknologier (IKT'er) og 
overvågningsredskaber,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 599/2014 af 16. 
april 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en 
fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i 
forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse7,

– der henviser til den fælles erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
om gennemgangen af ordningen for kontrol med udførsel af produkter med dobbelt 
anvendelse8,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet af 24. april 
2014 "Revision af eksportkontrolpolitikken: Sikkerhed og konkurrenceevne i en verden 

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
5 COM(2014)0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
7 EUT L 173 af 12.6.2014.
8 EUT L 173 af 12.6.2014.
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i forandring"1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 21. november 2014 om revision af 
eksportkontrolpolitikken,

– der henviser til sin beslutning af 11. december 2012 om en strategi for digital frihed i 
EU's udenrigspolitik2,

– der henviser til sin beslutning af 13. juni 2013 om presse- og mediefrihed i verden3,

– der henviser til sine beslutninger om uopsættelige sager om krænkelse af 
menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet, hvis de giver anledning til 
bekymring vedrørende digitale frihedsrettigheder,

– der henviser til den europæiske menneskerettighedskonvention og de igangværende 
forhandlinger om EU's tiltrædelse af denne konvention,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder,

– der henviser til forretningsordenens artikel 52,

– der henviser til betænkning fra Udenrigsudvalget (A8-0000/2015),

A. der henviser til, at den teknologiske udvikling og adgang til det åbne internet fremmer 
menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder og har en positiv 
virkning, idet den øger rækkevidden af ytringsfrihed, adgangen til information samt 
retten til privatlivets fred og forsamlingsfrihed i hele verden;

B. der henviser til, at teknologiske systemer også i stigende grad anvendes som redskaber 
til menneskerettighedskrænkelser gennem censur, overvågning, uautoriseret adgang til 
anordninger, støjsending, aflytning samt eftersporing af information og personer;

C. der henviser til, at dette foretages af regeringer, kriminelle organisationer, 
terroristnetværk og private aktører for at krænke menneskerettighederne;

D. der henviser til, at den kontekst, IKT'er benyttes i, i høj grad afgør, hvilken betydning de 
kan få med hensyn til at fremme eller krænke menneskerettighederne;

E. der henviser til, at private aktører spiller en stadig vigtigere rolle på det digitale område;

F. der henviser til, at (cyber-)sikkerhed og terrorbekæmpelsesforanstaltninger, der 
involverer IKT'er eller overvågning af internettet, ofte har en væsentlig skadelig 
indvirkning på menneskers menneskerettigheder i hele verden, navnlig når der mangler 
retsgrundlag, nødvendighed, proportionalitet eller demokratisk og retlig kontrol;

G. der henviser til, at digital sikkerhed og digital frihed begge er meget vigtige og ikke kan 

                                               
1 COM(2014)0244.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0470.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0274.
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erstatte hinanden, men bør styrke hinanden;

H. der henviser til, at Den Europæiske Union kun kan gå foran med et godt eksempel inden 
for digitale frihedsrettigheder, hvis disse beskyttes i EU;

1. anerkender, at menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder er 
universelle og derfor bør forsvares overalt;

2. opfordrer Kommissionen til at sikre sammenhæng mellem EU's optræden udadtil og 
dets interne politikker vedrørende IKT'er;

3. understreger, at IKT'ernes rolle bør integreres i alle EU-politikker og -programmer for 
at fremme beskyttelsen af menneskerettighederne;

4. opfordrer til aktiv udvikling og formidling af teknologier, der bidrager til at beskytte 
menneskerettighederne og fremme folks digitale frihedsrettigheder og sikkerhed;

5. opfordrer Kommissionen og Rådet til at støtte, uddanne og styrke 
menneskerettighedsforkæmpere, civilsamfundsaktivister og journalister, der bruger IKT
i deres aktiviteter, og til at fremme de relaterede grundlæggende rettigheder til 
privatlivets fred, ytringsfrihed og forsamlings- og foreningsfrihed online;

6. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at insistere på nødvendigheden af at 
garantere de digitale frihedsrettigheder og uhindret adgang til internettet i forbindelse 
med enhver form for kontakt med tredjelande, herunder i associeringsforhandlinger, 
handelsforhandlinger, menneskerettighedsdialoger og diplomatiske kontakter;

7. opfordrer til, at der medtages konditionalitetsklausuler i alle aftaler med tredjelande med 
udtrykkelig henvisning til nødvendigheden af at garantere og respektere de digitale 
frihedsrettigheder og uhindret adgang til internettet;

8. understreger, at en effektiv EU-udviklings- og menneskerettighedspolitik vil kræve 
integration af IKT og mindskelse af den digitale kløft gennem tilvejebringelse af 
grundlæggende teknologisk infrastruktur og gennem fremme af adgangen til viden og 
information og fremme af digitale færdigheder i hele verden;

9. fremhæver, at den digitale indsamling og formidling af beviser på 
menneskeretskrænkelser kan bidrage til den globale indsats mod straffrihed; mener, at 
sådant materiale bør kunne anvendes i forbindelse med den internationale (straffe)ret 
som bevis i retssager;

10. beklager dybt det forhold, at informations- og kommunikationsteknologier og 
-tjenesteydelser med oprindelse i EU anvendes i tredjelande til at krænke 
menneskerettighederne gennem censur, masseovervågning, aflytning, overvågning og 
eftersporing af borgere og deres aktiviteter på (mobil)telefonnet og på internettet;

11. betragter til enhver tid masseovervågning som værende ude af proportioner og dermed 
en krænkelse af principperne om nødvendighed og proportionalitet og derfor en 
krænkelse af menneskerettighederne;
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12. understreger, at principperne om virksomheders sociale ansvar og kriterierne for 
"human rights by design", som er teknologiske løsninger og innovationer med sigte på 
at beskytte menneskerettighederne, bør indføres i EU-lovgivningen for at sikre, at 
leverandører af internettjenester, softwareudviklere, hardwareproducenter, sociale 
netværkstjenester og -medier og andre tager menneskerettighederne for slutbrugere i 
hele verden med i betragtning;

13. understreger, at det er nødvendigt at gennemføre og overvåge EU-forordninger og 
-sanktioner vedrørende IKT'er på EU-plan, herunder anvendelsen af "catch-all"-
mekanismer, for at sikre, at medlemsstaterne overholder lovgivningen, og at der 
opretholdes lige vilkår for alle;

14. opfordrer i denne forbindelse indtrængende Kommissionen til hurtigt at forelægge et 
forslag vedrørende intelligente og effektive politikker til regulering af eksporten af 
teknologier med dobbelt anvendelse, der imødegår potentielt skadelig eksport af IKT-
produkter og -tjenester til tredjelande, som der var enighed om i den fælles erklæring fra 
Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen fra april 2014;

15. understreger, at Kommissionen hurtigt bør kunne tilbyde virksomheder, som er i tvivl 
om, hvorvidt de skal ansøge om en eksporttilladelse, ajourførte oplysninger om 
lovligheden eller de potentielt skadelige virkninger af potentielle transaktioner;

16. opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om en gennemgang af, hvordan EU-
standarderne for IKT kan anvendes til at forhindre potentielt skadelige virkninger af 
eksport af sådanne teknologier eller andre tjenester til tredjelande, hvor begreber såsom 
"lovlig aflytning" har en anden betydning, eller hvor der slet ikke eksisterer 
retsstatsforhold;

17. opfordrer til, at der udvikles politikker med henblik på at regulere salget af såkaldte 
"zero-day exploits" for at forhindre, at de benyttes til cyberangreb eller uautoriseret 
adgang til anordninger med menneskerettighedskrænkelser til følge;

18. beklager dybt, at visse europæiske virksomheder og internationale virksomheder, der 
opererer i EU, er aktivt involveret i at krænke menneskerettighederne;

19. opfordrer indtrængende Kommissionen til offentligt at udelukke virksomheder, der 
deltager i sådanne aktiviteter, fra EU's udbudsprocedurer, fra forsknings- og 
udviklingsfinansiering og fra enhver anden form for økonomisk støtte;

20. opfordrer Kommissionen og Rådet til aktivt at forsvare det åbne internet, 
beslutningsprocesser, der involverer mange interessenter, og de digitale 
frihedsrettigheder i fora om internetforvaltning;

21. opfordrer Kommissionen til at inddrage civilsamfundet og uafhængige eksperter på 
IKT-området i at sikre opdateret ekspertise, som bør resultere i fremtidssikret 
politikudvikling;

22. understreger, at det er nødvendigt at undgå utilsigtede konsekvenser såsom begrænsning 
af forskning, af udveksling af og adgang til information eller af eksport af teknologier, 
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som er til gavn for fremme af menneskerettighederne;

23. mener, at samarbejde mellem regeringer og private aktører på det digitale område 
overalt i verden kræver klare kontrolforanstaltninger og ikke må føre til, at den 
demokratiske og retlige kontrol undergraves;

24. pålægger sin formand at sende denne betænkning til Rådet, Kommissionen, 
næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik samt EU-Udenrigstjenesten.


