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Ændringsforslag  1 

Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0305/2018 

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 7 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

7. gentager sit synspunkt om, at den 

ombudsmandsordning, der er oprettet af 

det amerikanske udenrigsministerium, ikke 

er tilstrækkeligt uafhængig og ikke er 

udstyret med tilstrækkelige beføjelser til at 

kunne udføre sine opgaver og sikre EU-

borgere en effektiv klageadgang; 

understreger, at det er nødvendigt at 

fastlægge hvilke beføjelser ombudsmanden 

præcist har, særligt med hensyn til 

hans/hendes beføjelser over for 

efterretningsvæsener og med hensyn til, i 

hvilken udstrækning hans/hendes 

afgørelser skal følges; beklager, at 

ombudsmanden kun kan anmode om tiltag 

og oplysninger fra amerikanske 

regeringsorganer, og ikke kan pålægge 

myndighederne at ophøre med og indstille 

uretmæssig overvågning eller permanent at 

tilintetgøre oplysninger; påpeger, at der 

ganske vist findes en fungerende 

ombudsmand, men at den amerikanske 

regering fortsat ikke har udpeget en ny 

permanent ombudsmand, hvilket ikke 

bidrager til den gensidige tillid; mener, at 

såfremt der ikke er en udpeget, uafhængig 

og erfaren ombudsmand med tilstrækkelige 

beføjelser, ville USA’s forsikringer med 

hensyn til effektiv klageadgang være 

ugyldige; 

7. gentager sit synspunkt om, at den 

ombudsmandsordning, der er oprettet af 

det amerikanske udenrigsministerium, på 

nuværende tidspunkt ikke er udstyret med 

tilstrækkelige beføjelser til at kunne udføre 

sine opgaver og sikre EU-borgere en 

effektiv klageadgang; understreger, at det 

er nødvendigt at fastlægge hvilke 

beføjelser ombudsmanden præcist har, 

særligt med hensyn til hans/hendes 

beføjelser over for efterretningsvæsener og 

med hensyn til, i hvilken udstrækning 

hans/hendes afgørelser skal følges; 

beklager, at ombudsmanden kun kan 

anmode om tiltag og oplysninger fra 

amerikanske regeringsorganer, og ikke kan 

pålægge myndighederne at ophøre med og 

indstille uretmæssig overvågning eller 

permanent at tilintetgøre oplysninger; 

påpeger, at der ganske vist findes en 

fungerende ombudsmand, men at den 

amerikanske regering fortsat ikke har 

udpeget en ny permanent ombudsmand, 

hvilket ikke bidrager til den gensidige 

tillid; mener, at såfremt der ikke er en 

udpeget, uafhængig og erfaren 

ombudsmand med tilstrækkelige 

beføjelser, ville USA’s forsikringer med 

hensyn til effektiv klageadgang være 

ugyldige; 
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Ændringsforslag  2 

Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0305/2018 

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 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

23.  fastslår, at den fornyede 

godkendelse af Afsnit 702 for yderligere 6 

år sætter spørgsmålstegn ved legaliteten af 

EU's og USA's værn om privatlivets fred; 

23. er af den opfattelse, at den 

fornyede godkendelse af Afsnit 702 for 

yderligere 6 år ikke sætter spørgsmålstegn 

ved legaliteten af EU's og USA's værn om 

privatlivets fred, idet samtlige de 

elementer, som Kommissionens 

tilstrækkelighedsafgørelse var baseret på, 

er blevet bibeholdt, navnlig vilkår og 

begrænsninger der sikrer målrettet 

dataindsamling;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Ændringsforslag  3 

Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0305/2018 

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 34 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

34. er af den holdning, at den 

nuværende EU's og USA's værn om 

privatlivets fred-ordning ikke yder det 

tilstrækkelige niveau af beskyttelse, som 

kræves i henhold til EU's 

databeskyttelsesret og chartret som det er 

fortolket af EU-Domstolen; 

34. er bekymret over, hvorvidt den 

nuværende implementering af EU's og 

USA's værn om privatlivets fred-ordning 

yder det tilstrækkelige niveau af 

beskyttelse, som kræves i henhold til EU's 

databeskyttelsesret og chartret som det er 

fortolket af EU-Domstolen; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Ændringsforslag  4 

Axel Voss 

for PPE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-0305/2018 

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 35 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

35. mener, at såfremt USA ikke til 

fulde efterlever bestemmelserne pr. 1. 

september 2018, må Kommissionen anses 

for ikke at have efterlevet artikel 45, stk. 

5, i den generelle forordning om 

databeskyttelse; opfordrer derfor 

Kommissionen til at suspendere EU's og 

USA's værn om privatlivets fred, indtil de 

amerikanske myndigheder efterlever dets 

bestemmelser; 

35. mener, at USA skal tage alle 

fornødne skridt til i fuldt omfang at 

efterleve bestemmelserne senest på 

tidspunktet for den anden årlige 

evaluering; opfordrer derfor 

Kommissionen til at aflægge rapport til 

Parlamentet så snart som muligt derefter; 

Or. en 

 

 


