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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 om det transatlantiske handels- og 
investeringspartnerskab mellem Den Europæiske Union og Amerikas Forenede Stater,

– der henviser til sin beslutning af 23. maj 2013 om EU-forhandlinger om en handels- og 
investeringsaftale med USA1, især punkt 13,

– 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 anliggender2,

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 Den Europæiske Union er bundet af artikel 2 i traktaten om Den 
Europæiske Union, 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 
understreger, 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 
det transatlantiske handels- og investeringspartnerskab (TTIP) samt 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 
hermed inden for rammerne af Safe Harbor-aftalen og paraplyaftalen om databeskyttelse 
mellem USA og EU;

                                               
1 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0227.
2  Vedtagne tekster, P7_TA(2014)0230.
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F. der henviser til, at de amerikanske forhandlere i 7. forhandlingsrunde om TTIP har 
forelagt et udkast til et kapitel om e-handel, men at dette udkast ikke er til rådighed for 
medlemmer af Europa-Parlamentet; der henviser til, at det amerikanske forslag 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 TTIP-aftalen;

G. der henviser til, at borgere fra en stat, der er kontraherende part i et frihandelsområde, bør 
have nem adgang til hele området;

H. der henviser til, at de fleste EU-medlemsstater og USA har ratificeret OECD's konvention 
om bekæmpelse af bestikkelse af udenlandske offentligt ansatte i forbindelse med 
internationale forretningstransaktioner; der henviser til, at adskillige EU-medlemsstater og 
USA har ratificeret FN-konventionen mod korruption; minder om, at adskillige EU-
medlemsstater og USA er medlemmer af den finansielle aktionsgruppe vedrørende 
hvidvaskning af penge;

1. retter følgende henstillinger til Kommissionen:

a) at sikre, at aftalen garanterer fuld overholdelse af EU’s standarder for grundlæggende 
rettigheder gennem indføjelsen af en juridisk bindende menneskerettighedsklausul 
med udsættende virkning som en fast bestanddel af EU’s handelsaftaler med 
tredjelande

b) at holde sig for øje, at Europa-Parlamentets godkendelse af den endelige TTIP-aftale 
kan være i fare, så længe de generelle masseovervågningsaktiviteter ikke opgives 
fuldstændig, og indtil der findes en passende løsning for EU-borgernes 
databeskyttelsesrettigheder, herunder administrative og retlige klagemuligheder, jf. 
punkt 74 i Parlamentets ovennævnte beslutning af 12. marts 2014

c) at træffe øjeblikkelige foranstaltninger for at sikre, at især henstillingen i Parlamentets 
ovennævnte beslutning af 12. marts 2014 om udarbejdelse af en europæisk strategi for 
it-uafhængighed og en EU-cyberstrategi gennemføres

d) 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 
fremtidige retlige rammer for beskyttelse af personoplysninger fra aftalen, uden nogen 
betingelser om, at den skal være i overensstemmelse med andre dele af TTIP, 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)

e) at sikre, at personoplysninger kun kan overføres uden for Unionen, hvis EU’s 
databeskyttelseslovgivnings bestemmelser om overførsler til tredjelande respekteres, 
samt kun at forhandle om bestemmelser, der vedrører udveksling af 
personoplysninger, hvis der er garanti for fuld anvendelse af og respekt for EU’s 
databeskyttelsesregler
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f) at sikre, at det udkast til kapitlet om e-handel, som de amerikanske forhandlere 
foreslog i 7. TTIP-forhandlingsrunde, ikke vil blive accepteret som 
forhandlingsgrundlag, hvis det indeholder betingelser, der svarer til dem i det 
amerikanske udkast til kapitlet om e-handel i TiSA-forhandlingerne; at modsætte sig 
det amerikanske forslag til en TiSA-aftale om e-handel for så vidt angår 
personoplysninger samt at sikre en tilfredsstillende afslutning på forhandlingerne om 
Safe Harbor-aftalen og paraplyaftalen om databeskyttelse

g) 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, samt at samarbejde med USA og med andre tredjelande i 
passende regi med henblik på at få vedtaget tilstrækkeligt høje 
databeskyttelsesstandarder i hele verden, navnlig inden for rammerne af Safe Harbor-
aftalen og paraplyaftalen om databeskyttelse

h) at sikre, at afgørelser om retlige konflikter om grundlæggende rettigheder kun kan 
træffes ved almindelige kompetente domstole, samt at sikre, at bestemmelser om 
tvistbilæggelse mellem investorer og stater (ISDS) ikke forhindrer ligelig adgang til 
domstolene eller undergraver demokratiet

i) 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, samt at 
sikre, at aftalen på ingen måde svækker lovgivningen i EU eller medlemsstaterne om 
aktindsigt i offentlige dokumenter

j) at øge det politiske pres på USA inden for rammerne af forhandlingerne med henblik 
på at sikre fuld gensidighed på visumområdet og ligelig behandling for borgerne fra 
alle Den Europæiske Unions medlemsstater uden diskrimination for så vidt angår 
deres adgang til USA

k) at indføje en klausul om korruption, skattesvig, skatteunddragelse og hvidvaskning af 
penge i aftalen med henblik på at etablere et styrket samarbejde mellem 
medlemsstaterne og USA, herunder mekanismer for mere effektivt internationalt 
samarbejde, gensidig juridisk bistand, inddrivelse af aktiver, teknisk bistand, 
informationsudveksling og gennemførelse af internationale anbefalinger og 

                                               
1 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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standarder.
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