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Forslag til beslutning 

Punkt 12 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

12. glæder sig over den amerikanske 

regerings bestræbelser på at genopbygge 

tilliden gennem paraplyaftalen og 

fremlæggelsen af loven om 

domstolsprøvelse (Judicial Redress Act) 

fra 2015 i den amerikanske Kongres; 

mener, at det er af afgørende betydning, at 

der sikres samme ret til effektiv 

domstolsprøvelse for EU-

borgere/enkeltpersoner, hvis 

personoplysninger behandles i EU og 

overføres til USA, uden forskelsbehandling 

mellem EU-borgere og amerikanske 

statsborgere under alle de samme 

omstændigheder; opfordrer Kongressen til 

at vedtage lovgivning, der sikrer dette; 

understreger, at det er en forudsætning for 

undertegnelse og indgåelse af 

paraplyaftalen, at loven om 

domstolsprøvelse vedtages i den 

amerikanske Kongres; 

12. glæder sig over den amerikanske 

regerings bestræbelser på at genopbygge 

tilliden gennem paraplyaftalen, og glæder 

sig navnlig over, at loven om 

domstolsprøvelse (Judicial Redress Act) 

fra 2015 blev vedtaget i 

Repræsentanternes Hus den 20. oktober 

2015, hvilket understreger de væsentlige 

og positive skridt, USA har taget for at 

imødekomme EU's bekymringer; mener, 

at det er af afgørende betydning, at der 

sikres samme ret til effektiv 

domstolsprøvelse for EU-

borgere/enkeltpersoner, hvis 

personoplysninger behandles i EU og 

overføres til USA, uden forskelsbehandling 

mellem EU-borgere og amerikanske 

statsborgere under alle de samme 

omstændigheder; opfordrer det 

amerikanske senat til at vedtage 

lovgivning, der sikrer dette; understreger, 

at det er en forudsætning for undertegnelse 

og indgåelse af paraplyaftalen, at loven om 

domstolsprøvelse vedtages i den 

amerikanske Kongres; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23. understreger, at et sundt forhold 

mellem EU og USA fortsat er af helt 

afgørende betydning for begge parter; 

bemærker, at afsløringerne af 

overvågning har undermineret 

offentlighedens støtte til forholdet, og 

understreger, at der skal træffes 

foranstaltninger for at sikre, at tilliden 

genopbygges, særlig i lyset af det aktuelle 

presserende behov for samarbejde om en 

lang række geopolitiske spørgsmål af 

fælles interesse; understreger i denne 

forbindelse, at der skal findes en 

forhandlingsløsning mellem USA og EU 

som helhed, der respekterer de 

grundlæggende rettigheder; 

23. understreger, at forholdet mellem EU 

og USA fortsat er af helt afgørende 

betydning for begge parter, navnlig i 

forbindelse med bekæmpelsen af 

terrorisme og alvorlig og organiseret 

kriminalitet samt for opbygningen af 

blomstrende økonomiske og 

handelsmæssige forbindelser; opfordrer 

til omgående samarbejde om en lang 

række geopolitiske spørgsmål af fælles 

interesse; bemærker, at dette forhold bør 

bygge på tillid og samarbejde, og 
understreger i denne forbindelse, at der 

skal findes forhandlingsløsninger mellem 

USA og EU;  

Or. en 
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Punkt F a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 Fa. der henviser til, at udveksling af data 

og oplysninger på tværs af grænserne er 

drivkraften i dagens globale økonomi, at 

det er fastslået, at grænseoverskridende 

overførsler af oplysninger gør det muligt 

for virksomheder og forbrugere at få 

adgang til den bedste tilgængelige 

teknologi og de bedste tilgængelige 

tjenester, og at regelmæssig 

grænseoverskridende overførsel af 

oplysninger derfor er af afgørende 

betydning for EU’s økonomis vækst og 

succes;  

Or. en 
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Punkt 17 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 17a. understreger, at transatlantiske 

datastrømme er blevet et strategisk og 

nødvendigt element i de transatlantiske 

økonomiske forbindelser i løbet af de 

seneste årtier og vil være afgørende for at 

skabe utallige muligheder for 

virksomheder, små og mellemstore 

virksomheder og kunder på begge sider af 

Atlanten i fremtiden; fremhæver derfor 

det presserende behov for pålidelige 

løsninger for at sikre, at disse lovlige 

datastrømme ikke afbrydes; 

Or. en 

 

 


