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26.10.2015 B8-1092/1 

Ændringsforslag  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3a. beklager dybt Det Forenede 

Kongeriges vedtagelse af loven fra 2014 

om datalagring og 

efterforskningsbeføjelser (DRIPA), som 

ikke blot gør det muligt for efterretnings- 

og sikkerhedstjenester at opretholde 

mekanismer til lagring af bulkdata efter 

Domstolens dom, der erklærede direktiv 

2006/24/EF for ugyldigt, men som også 

udvider den territoriale rækkevidde af 

deres aflytningsbeføjelser; understreger 

betydningen af den britiske landsrets 

afgørelse i sagen David Davis m.fl. mod 

Secretary of State for the Home 

Department, hvor landsretten fastslog, at 

DRIPA 2014 i sin nuværende form var 

ulovlig som følge af manglende 

sikkerhedsforanstaltninger, hvilket var 

uforeneligt med EU-retten, og gav den 

britiske regering ni måneder til at indføre 

passende sikkerhedsforanstaltninger; 

glæder sig i denne forbindelse over 

rapporten fra Det Forenede Kongeriges 

uafhængige tilsynsførende med 

antiterrorlovgivning, som opfordrer til en 

fuldstændig efterprøvning af Det 

Forenede Kongeriges overvågningslove, 

retsligt tilsyn med aflytning af privat 

kommunikation og større 

gennemsigtighed omkring forekomsten og 

anvendelsen af overvågningsbeføjelser; 
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opfordrer den britiske regering til at tage 

behørigt hensyn til rapportens 

anbefalinger; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Ændringsforslag  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3b. udtrykker sin dybeste bekymring over 

det nye franske forslag til en lov om 

overvågningsforanstaltninger for 

international elektronisk kommunikation 

(Proposition de loi relative aux mesures 

de surveillance des communications 

électroniques internationales), som blev 

vedtaget af den franske 

nationalforsamling den 1. oktober 2015, 

og som gør det muligt at masseaflytte al 

elektronisk kommunikation, der sendes til 

eller fra udlandet, og derved lovliggør 

masseovervågning af millioner af 

mennesker i Frankrig og i udlandet; 

understreger især, at lovforslaget ikke 

indeholder nogen meningsfulde tilsyns- 

eller kontrolmekanismer eller kræver 

nogen forudgående retskendelse til 

aflytning af kommunikation, og at det 

ikke blot vil mindske niveauet for 

menneskerettighedsbeskyttelse, som følge 

af den kendsgerning, at 

kommunikationen vil krydse grænserne, 

men også vil føre til dårligere beskyttelse, 

alt afhængigt af hvor den pågældende 

person befinder sig; minder i denne 

forbindelse om, at masseovervågning 

udgør et alvorligt indgreb i borgernes 

grundlæggende rettigheder, og at udkastet 

til de planlagte foranstaltninger ville være 
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i strid med EU's charter om 

grundlæggende rettigheder og den 

europæiske 

menneskerettighedskonvention; opfordrer 

højtideligt det franske parlament til at 

forkaste dette lovforslag; 

Or. en 



 

AM\1077019DA.doc  PE570.926v01-00 

DA Forenet i mangfoldighed DA 

 

26.10.2015 B8-1092/3 

Ændringsforslag  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 3 c (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  3c. gentager sine bekymringer vedrørende 

revisionen af den nederlandske 

efterretnings- og sikkerhedslov fra 2002; 

støtter anbefalingerne fra Dessens 

tilsynskommission af 2. december 2013, 

som sigter mod at øge gennemsigtigheden, 

kontrollen og tilsynet med de 

nederlandske efterretningstjenester; 

opfordrer Nederlandene til at afholde sig 

fra at udvide efterretningstjenesternes 

beføjelser, således at det bliver muligt at 

udføre ikkemålrettet og storstilet 

overvågning af uskyldige borgeres 

kabelbårne kommunikation; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Ændringsforslag  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. fremhæver betydningen af EU-

Domstolens dom af 8. april 2014, hvorved 

direktiv 2006/24/EF om lagring af data 

blev erklæret for ugyldigt; minder om, at 

Domstolen fastslog, at dette instruments 

indgriben i den grundlæggende ret til 

privatlivets fred skal begrænses til, hvad 

der er strengt nødvendigt; 

7. fremhæver betydningen af EU-

Domstolens dom af 8. april 2014, hvorved 

direktiv 2006/24/EF om lagring af data 

blev erklæret for ugyldigt; minder om, at 

Domstolen fastslog, at dette instruments 

indgriben i den grundlæggende ret til 

privatlivets fred skal begrænses til, hvad 

der er strengt nødvendigt; fremhæver, at 

denne dom indebærer et nyt aspekt, 

såfremt Domstolen specifikt henviser til 

en særlig retspraksis fra Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol vedrørende 

spørgsmålet om "generelle 

overvågningsprogrammer" og i praksis 

nu har indført samme principper fra 

denne særlige retspraksis i Den 

Europæiske Menneskerettighedsdomstol i 

EU's lovgivning på dette område; 

understreger, at det derfor må forventes, 

at Domstolen i fremtiden også vil anvende 

samme ræsonnement ved vurdering af 

gyldigheden, i medfør af chartret, af EU's 

og medlemsstaternes retsakter på dette 

område for "generelle 

overvågningsprogrammer"; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Ændringsforslag  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 13 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  13a. minder om, at alle internationale 

aftaler, som EU indgår, har forrang frem 

for EU's sekundære ret, og understreger 

derfor behovet for at sikre, at 

paraplyaftalen ikke begrænser de 

registreredes rettigheder og de 

sikkerhedsforanstaltninger, som finder 

anvendelse på dataoverførsler i 

overensstemmelse med EU-retten; 

opfordrer derfor indtrængende 

Kommissionen til nøje at vurdere, 

hvordan paraplyaftalen vil kunne fungere 

med og have indvirkning på EU's retlige 

rammer for databeskyttelse, herunder 

henholdsvis Rådets nuværende 

rammeafgørelse, direktivet om 

databeskyttelse (46/95/EF) og fremtidige 

direktiver og forordninger om 

databeskyttelse; opfordrer Kommissionen 

til at forelægge en rapport med en retlig 

vurdering af dette spørgsmål for 

Parlamentet, inden 

ratifikationsproceduren indledes;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Ændringsforslag  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  16a. opfordrer indtrængende 

Kommissionen til at vurdere den retlige 

indvirkning og de retlige konsekvenser af 

Domstolens dom af 6. oktober 2015 i 

sagen Schrems (C-362/14) for eventuelle 

aftaler med tredjelande, som muliggør 

overførsel af personoplysninger, såsom 

EU's og De Forenede Staters aftale om et 

program til sporing af finansiering af 

terrorisme (TFTP), PNR-

oplysningsordninger, paraplyaftalen 

mellem EU og USA og andre 

instrumenter inden for EU-retten, som 

omfatter indsamling og behandling af 

personoplysninger; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Ændringsforslag  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 17 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

17. bemærker, at en suspension af safe 

harbor-beslutningen af Kommissionen er 

blevet fremstillet som en ”mulighed”, der 

skal overvejes, hvis der ikke findes en 

tilfredsstillende løsning på de påviste 

problemer; opfordrer Kommissionen til at 

overveje alternativer til safe harbor-

ordningen og til at aflægge rapport herom 

inden udgangen af 2015; 

udgår 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Ændringsforslag  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde retningslinjer til 

medlemsstaterne om, hvordan de bringer 

eventuelle instrumenter til indsamling af 

personoplysninger med henblik på 

forebyggelse, afsløring, efterforskning og 

retsforfølgning af strafbare handlinger, 

herunder terrorisme, i overensstemmelse 

med Domstolens dom af 8. april 2014 om 

lagring af data; henviser navnlig til den 

pågældende doms præmis 58 og 59, som 

klart kræver en målrettet tilgang til 

dataindsamling i stedet for "hele pakken"; 

41. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde retningslinjer til 

medlemsstaterne om, hvordan de bringer 

eventuelle instrumenter til indsamling af 

personoplysninger med henblik på 

forebyggelse, afsløring, efterforskning og 

retsforfølgning af strafbare handlinger, 

herunder terrorisme, i overensstemmelse 

med Domstolens domme af 8. april 2014 

om lagring af data (sag C-293/12 og C-

594/12) og af 6. oktober 2015 om safe 

habour (sag C-362/14); henviser navnlig 

til præmis 58 og 59 i den pågældende dom 

om lagring af data og til præmis 93 og 94 

i dommen om safe habour, som klart 

kræver en målrettet tilgang til 

dataindsamling i stedet for "hele pakken"; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Ændringsforslag  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

for ALDE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  41a. fremhæver, at det af den seneste 

retspraksis og navnlig af Domstolens dom 

af 8. april 2014 om lagring af data klart 

fremgår, at det er et lovkrav at påvise 

nødvendigheden og proportionaliteten af 

alle foranstaltninger, som indebærer 

indsamling og anvendelse af 

personoplysninger, der potentielt kan 

påvirke retten til respekt for privat- og 

familielivet og retten til beskyttelse af 

personoplysninger; finder det beklageligt, 

at politiske overvejelser ofte underminerer 

overholdelsen af disse retsprincipper i 

beslutningsprocessen; opfordrer 

Kommissionen til som led i sin dagsorden 

for bedre regulering at sikre, at al EU-

lovgivning er af høj kvalitet, overholder 

alle retsstandarder og al retspraksis samt 

er i overensstemmelse med EU's charter 

om grundlæggende rettigheder; henstiller, 

at konsekvensanalysen af alle 

retshåndhævelses- og 

sikkerhedsforanstaltninger, som 

indebærer anvendelse og indsamling af 

personoplysninger, altid omfatter en 

nødvendigheds- og proportionalitetstest; 

Or. en 
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