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27.10.2015 B8-1092/16 

Ändringsförslag  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 12 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

12. Europaparlamentet välkomnar den 

amerikanska regeringens försök att 

återuppbygga förtroendet genom 

paraplyavtalet, och att den har lagt fram 

av en lag om rättslig prövning till 

kongressen under 2015. Parlamentet anser 

att det är av yttersta vikt att garantera 

samma rätt till effektiv rättslig prövning för 

EU-medborgare/enskilda vars 

personuppgifter behandlas i EU och 

överförs till Förenta staterna utan någon 

åtskiljning mellan EU-medborgare och 

amerikanska medborgare. Kongressen 

uppmanas att införa lagstiftning som 

garanterar detta. Parlamentet understryker 

att en förutsättning för att paraplyavtalet 

ska kunna undertecknas och träda i kraft är 

att kongressen antar lagen om rättslig 

prövning. 

12. Europaparlamentet välkomnar den 

amerikanska regeringens försök att 

återuppbygga förtroendet genom 

paraplyavtalet, och välkomnar i synnerhet 

att lagen om rättslig prövning från 2015 

antogs av representanthuset den 

20 oktober 2015, vilket understryker de 

betydande och positiva steg som Förenta 

staterna har tagit för att bemöta EU:s oro. 

Parlamentet anser att det är av yttersta vikt 

att garantera samma rätt till effektiv rättslig 

prövning för EU-medborgare/enskilda vars 

personuppgifter behandlas i EU och 

överförs till Förenta staterna utan någon 

åtskiljning mellan EU-medborgare och 

amerikanska medborgare. Den 

amerikanska senaten uppmanas att införa 

lagstiftning som garanterar detta. 

Parlamentet understryker att en 

förutsättning för att paraplyavtalet ska 

kunna undertecknas och träda i kraft är att 

kongressen antar lagen om rättslig 

prövning. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Ändringsförslag  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 23 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

23. Europaparlamentet betonar att goda 

relationer mellan EU och Förenta staterna 

är absolut avgörande för båda parter. 

Parlamentet konstaterar att 

övervakningsavslöjandena har undergrävt 

allmänhetens stöd för dessa relationer och 

betonar att åtgärder måste vidtas för att 

garantera att förtroendet återskapas, i 

synnerhet med tanke på dagens akuta 

behov av samarbete i många olika 

geopolitiska frågor av gemensamt intresse. 

Parlamentet understryker i detta 

sammanhang att man måste komma fram 

till en lösning som förhandlats fram 

mellan Förenta staterna och EU i sin helhet 

och som respekterar de mänskliga 

rättigheterna. 

23. Europaparlamentet betonar att 

relationerna mellan EU och Förenta 

staterna är absolut avgörande för båda 

parter, i synnerhet när det gäller kampen 

mot terrorism och grov och organiserad 

brottslighet, samt för att bygga upp 

blomstrande ekonomiska och 

handelsmässiga relationer. Parlamentet 

efterlyser ett omedelbart samarbete i 

många olika geopolitiska frågor av 

gemensamt intresse. Parlamentet 

konstaterar att dessa relationer bör bygga 

på förtroende och samarbete, samt 
understryker i detta sammanhang att man 

måste komma fram till lösningar mellan 

Förenta staterna och EU.  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Ändringsförslag  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Skäl Fa (nytt) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 Fa. Överföring av uppgifter och 

information över gränser driver på dagens 

globala ekonomi och det har fastställts att 

gränsöverskridande dataöverföringar ger 

företag och konsumenter tillgång till 

bästa möjliga teknik och tjänster. 

Obehindrad, gränsöverskridande 

överföring av information är därför av 

avgörande betydelse för att nå tillväxt och 

framgång i EU:s ekonomi.  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Ändringsförslag  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

för PPE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 17a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

 17a. Europaparlamentet betonar att flödet 

av uppgifter över Atlanten har blivit en 

strategisk och nödvändig del av de 

transatlantiska ekonomiska relationerna 

under de senaste årtiderna och kommer 

att fortsätta att vara av central betydelse 

för att skapa en rad möjligheter för att 

göra affärer och för små och medelstora 

företag och kunder på båda sidor om 

Atlanten i framtiden. Parlamentet betonar 

därför att det finns ett akut behov av 

tillförlitliga lösningar för att säkerställa 

att dessa lagliga uppgiftsflöden inte 

hindras. 

Or. en 

 

 


