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4.4.2017 B8-0235/7 

Amendement  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 17 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  17 bis. stelt met grote bezorgdheid vast dat 

de Privacy and Civil Liberties Oversight 

Board (PCLOB) die in bijlage VI 

genoemd wordt (brief van Robert S. Litt, 

ODNI) als een statutair opgericht 

onafhankelijk orgaan dat belast is met het 

analyseren en evalueren van 

programma's en beleid tegen terrorisme, 

waaronder het gebruik van 

signaalinlichtingen, om de privacy en 

burgerlijke vrijheden op de juiste manier 

te beschermen, zijn quorum op 7 januari 

2017 is kwijtgeraakt en over een 

subquorum beschikt totdat er nieuwe 

bestuursleden worden benoemd door de 

Amerikaanse president en deze 

benoemingen vervolgens bevestigd 

worden door de Amerikaanse senaat; 

benadrukt dat de PCLOB met een 

subquorum beperktere bevoegdheden 

heeft en bepaalde maatregelen niet kan 

nemen omdat daar goedkeuring van de 

raad van bestuur voor nodig is, zoals het 

initiëren van toezichtsprojecten of het 

doen van aanbevelingen op het vlak van 

toezicht, waardoor de garanties en 

verzekeringen die de Amerikaanse 

autoriteiten in deze sector op het vlak van 

naleving en toezicht geven ernstig worden 

ondermijnd;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Amendement  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 bis. wijst erop dat, hoewel natuurlijke 

personen, waaronder betrokkenen uit de 

EU, over een aantal 

verhaalsmogelijkheden beschikken 

wanneer zij in de VS aan onrechtmatig 

(elektronisch) toezicht zijn onderworpen 

ten behoeve van de nationale veiligheid, 

het evengoed duidelijk is dat ten minste 

enkele rechtsgrondslagen waarop de 

Amerikaanse inlichtingendiensten zich 

kunnen baseren (bijv. Uitvoeringsdecreet 

12333), niet worden bestreken; benadrukt 

bovendien dat er weliswaar in beginsel 

gerechtelijke verhaalsmogelijkheden voor 

niet-Amerikanen bestaan, zoals voor 

toezicht uit hoofde van de FISA, maar de 

mogelijke gronden beperkt zijn en 

vorderingen van natuurlijke personen 

(waaronder Amerikanen) niet-

ontvankelijk zullen worden verklaard 

wanneer zij geen “status” kunnen 

aantonen, waardoor de toegang tot 

gewone rechterlijke instanties wordt 

beperkt; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Amendement  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  21 ter. verzoekt de Commissie het effect te 

beoordelen van het uitvoeringsdecreet 

over “De bevordering van de openbare 

veiligheid in het binnenland van de 

Verenigde Staten” van 25 januari 2017, 

en met name van afdeling 14 over de 

uitsluiting van buitenlandse staatsburgers 

van de beschermingsmaatregelen in de 

privacywet wat betreft persoonlijk 

identificeerbare informatie, hetgeen in 

tegenspraak is met de schriftelijke 

garanties dat er gerechtelijke 

verhaalmechanismen bestaan voor 

personen in gevallen waarin Amerikaanse 

autoriteiten zich toegang hebben 

verschaft tot gegevens; verzoekt de 

Commissie een gedetailleerde juridische 

analyse uit te brengen over het gevolg van 

de maatregelen uit hoofde van het 

Uitvoeringsdecreet over rechtsmiddelen 

en het recht op gerechtelijk verhaal voor 

Europeanen in de VS; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Amendement  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

namens de ALDE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0235/2017 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Gepastheid van de door het EU-VS-privacyschild geboden bescherming 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf  23 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

23. herinnert aan zijn resolutie van 

26 mei 2016 waarin wordt gesteld dat het 

door het Amerikaanse ministerie van 

Buitenlandse Zaken opgezette 

ombudsmanmechanisme onvoldoende 

onafhankelijk is en over onvoldoende 

feitelijke bevoegdheden beschikt om zijn 

taken uit te voeren en EU-burgers 

doeltreffende verhaalmiddelen te bieden; 

merkt op dat volgens de verklaringen en 

garanties van de Amerikaanse regering de 

ombudsdienst onafhankelijk is van de 

Amerikaanse inlichtingendiensten, niet 

ongepast beïnvloed wordt waardoor zijn 

functioneren kan worden aangetast en 

bovendien samenwerkt met andere, 

onafhankelijke toezichtsinstanties met 

bevoegdheden voor effectief toezicht op de 

Amerikaanse inlichtingengemeenschap; 
is hoe dan ook bezorgd over het feit dat 

iemand die het slachtoffer is van niet-

naleving van de regels, uitsluitend om 

informatie, wissing dan wel stopzetting van 

verdere verwerking van de gegevens kan 

verzoeken, maar geen aanspraak kan 

maken op schadevergoeding; 

23. herinnert aan zijn resolutie van 

26 mei 2016 waarin wordt gesteld dat het 

door het Amerikaanse ministerie van 

Buitenlandse Zaken opgezette 

ombudsmanmechanisme onvoldoende 

onafhankelijk is en over onvoldoende 

feitelijke bevoegdheden beschikt om zijn 

taken uit te voeren en EU-burgers 

doeltreffende verhaalmiddelen te bieden; 

wijst erop dat de onlangs aangetreden 

Amerikaanse regering nog geen nieuwe 

ombudsman heeft benoemd, nadat er een 

einde is gekomen aan de ambtstermijn 

van de staatssecretaris voor economische 

groei, energie en milieu, die in juli 2016 

voor deze functie is aangewezen; is van 

mening dat bij gebrek aan een benoemde 

onafhankelijke ombudspersoon met 

voldoende bevoegdheden, de garanties 

van de VS inzake doeltreffende 

verhaalsmogelijkheden voor EU-burgers 

van nul en generlei waarde zijn; is hoe 

dan ook bezorgd over het feit dat iemand 

die het slachtoffer is van niet-naleving van 

de regels, uitsluitend om informatie, 

wissing dan wel stopzetting van verdere 

verwerking van de gegevens kan 

verzoeken, maar geen aanspraak kan 

maken op schadevergoeding; 

Or. en 
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