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4.4.2017 B8-0235/1 

Ændringsforslag  1 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 9 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

9. mener, at der på trods af de 

forpligtelser og garantier, som den 

amerikanske regering har givet ved hjælp 

af de skrivelser, der er knyttet til aftalen 

om værn om privatlivets fred, stadig er 

betydelige uafklarede spørgsmål, hvad 

angår kommercielle aspekter, national 

sikkerhed og retshåndhævelse; 

9. mener, at der på trods af de 

forpligtelser og garantier, som den 

amerikanske regering har givet ved hjælp 

af de skrivelser, der er knyttet til aftalen 

om værn om privatlivets fred, stadig er 

grund til alvorlig bekymring, hvad angår 

kommercielle aspekter, national sikkerhed 

og retshåndhævelse; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Ændringsforslag  2 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 20a. bemærker med bekymring, at det 

amerikanske Senat og Repræsentanternes 

Hus henholdsvis den 23. og den 28. marts 

2017 begge stemte for at forkaste den 

regel, der blev forelagt af Federal 

Communications Commission vedrørende 

"Beskyttelse af privatlivets fred for 

kunder til bredbånd og andre 

telekommunikationstjenesteydelser”, 

hvilket i praksis fjerner regler om 

privatlivets fred for bredbånd, som ville 

have krævet, at internetudbyderne skulle 

få forbrugernes udtrykkelige godkendelse 

til, at websøgningshistorik og andre 

private oplysninger blev solgt til eller delt 

med annoncører og andre virksomheder; 

mener, at dette er endnu en trussel mod 

privatlivets fred i USA; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Ændringsforslag  3 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 23a. bemærker med bekymring, at pr. 

30. marts 2017 har Privacy and Civil 

Liberties Oversight Board (PCLOB), der 

er en central tilsynsmyndighed i USA, og 

som sikrer, at personoplysninger om EU-

borgere ikke misbruges, kun udpeget ét 

medlem ud af fem; er foruroliget over, at 

PCLOB måske ikke er beslutningsdygtig 

til at træffe effektive beslutninger om 

beskyttelse i henhold til værnet om 

privatlivets fred; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Ændringsforslag  4 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 23 b (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  23b. bemærker med bekymring, at pr. 

30. marts 2017 har Federal Trade 

Commission (FTC), som håndhæver 

værnet om privatlivets fred, tre af sine fem 

pladser ubesat; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Ændringsforslag  5 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 25 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

 25a. udtrykker bekymring over, at de 

forbedringer, der er sket siden dets 

beslutning af 26. maj 2016 ikke vil være 

tilstrækkelige til at forhindre Domstolen i 

at erklære Kommissionens 

gennemførelsesbeslutning (EU) 

2016/1250 om værnet om privatlivets fred 

for ugyldig; er derfor bekymret for, at 

dette vil undergrave den overordnede tillid 

til Kommissionens 

gennemførelsesafgørelser om 

tilstrækkelighed og dermed skade 

Kommissionens nye strategi for 

udveksling og beskyttelse af data i en 

globaliseret verden; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Ændringsforslag  6 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0235/2017 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

om tilstrækkeligheden af den beskyttelse, der opnås ved hjælp af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred 

Forslag til beslutning 

Punkt 26 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

26. opfordrer Kommissionen til at 

træffe alle nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at værnet om privatlivets fred fuldt 

ud vil overholde bestemmelserne i 

forordning (EU) 2016/679, der skal 

anvendes fra den 16. maj 2018, og i EU-

chartret; 

26. opfordrer Kommissionen til at 

træffe alle nødvendige foranstaltninger for 

at sikre, at værnet om privatlivets fred fuldt 

ud vil overholde bestemmelserne i 

forordning (EU) 2016/679, der skal 

anvendes fra den 16. maj 2018, og i EU-

chartret; mener, at sådanne 

foranstaltninger bør omfatte en 

fuldstændig revision af værnet om 

privatlivets fred sideløbende med 

forhandlinger om væsentlige ændringer i 

USA's lovgivning og praksis eller en 

ophævelse af Kommissionens 

gennemførelsesbeslutning (EU) 

2016/1250, inden den 16. maj 2018; 

Or. en 

 

 


