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2.7.2018 B8-0305/1 

Amendement  1 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0305/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 7 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

7. herhaalt zijn standpunt dat het 

ombudsmechanisme dat door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

Zaken is ingesteld onvoldoende 

onafhankelijk is en dat de bevoegdheden 

waarover het beschikt niet doeltreffend 

genoeg zijn om zijn taken te kunnen 

uitvoeren en te voorzien in doeltreffende 

rechtsmiddelen voor EU-burgers; 

benadrukt dat nog niet helemaal duidelijk 

is wat de bevoegdheden van het 

ombudsmechanisme precies inhouden, 

vooral met betrekking tot de bevoegdheden 

van de ombudsman ten aanzien van het 

inlichtingennetwerk en de mate waarin zijn 

of haar besluiten een doeltreffend 

rechtsmiddel vormen; betreurt dat de 

ombudsman slechts kan verzoeken om 

maatregelen en informatie van de 

Amerikaanse overheidsorganen en de 

autoriteiten niet kan opdragen te stoppen 

en op te houden met onwettige 

surveillancepraktijken of informatie 

permanent te vernietigen; wijst erop dat er 

dan wel een fungerende ombudsman is, 

maar dat de Amerikaanse regering nog 

steeds geen nieuwe permanente 

ombudsman heeft benoemd, hetgeen niet 

bevorderlijk is voor het wederzijdse 

vertrouwen; is van mening dat bij gebrek 

aan een benoemde onafhankelijke en 

ervaren ombudsman met voldoende 

7. herhaalt zijn standpunt dat het 

ombudsmechanisme dat door het 

Amerikaanse ministerie van Buitenlandse 

Zaken is ingesteld momenteel niet over 

voldoende doeltreffende bevoegdheden 

beschikt om zijn taken te kunnen uitvoeren 

en te voorzien in doeltreffende 

rechtsmiddelen voor EU-burgers; 

benadrukt dat nog niet helemaal duidelijk 

is wat de bevoegdheden van het 

ombudsmechanisme precies inhouden, 

vooral met betrekking tot de bevoegdheden 

van de ombudsman ten aanzien van het 

inlichtingennetwerk en de mate waarin zijn 

of haar besluiten een doeltreffend 

rechtsmiddel vormen; betreurt dat de 

ombudsman slechts kan verzoeken om 

maatregelen en informatie van de 

Amerikaanse overheidsorganen en de 

autoriteiten niet kan opdragen te stoppen 

en op te houden met onwettige 

surveillancepraktijken of informatie 

permanent te vernietigen; wijst erop dat er 

dan wel een fungerende ombudsman is, 

maar dat de Amerikaanse regering nog 

steeds geen nieuwe permanente 

ombudsman heeft benoemd, hetgeen niet 

bevorderlijk is voor het wederzijdse 

vertrouwen; is van mening dat bij gebrek 

aan een benoemde onafhankelijke en 

ervaren ombudsman met voldoende 

bevoegdheden, de garanties van de VS 
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bevoegdheden, de garanties van de VS 

inzake doeltreffende rechtsmiddelen voor 

EU-burgers van nul en generlei waarde 

zijn; 

inzake doeltreffende rechtsmiddelen voor 

EU-burgers van nul en generlei waarde 

zijn; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Amendement  2 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0305/2018 

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.  bevestigt dat de hernieuwde 

toestemming voor Section 702 van de 

FISA voor een periode van nog eens zes 

jaar vragen oproept over de wettelijkheid 

van het privacyschild; 

23. is van mening dat de hernieuwde 

toestemming voor Section 702 van de 

FISA voor een periode van nog eens zes 

jaar geen vragen oproept over de 

wettelijkheid van het privacyschild, 

aangezien alle elementen waarop het 

adequaatheidsbesluit van de Commissie 

was gebaseerd zijn gehandhaafd, in het 

bijzonder de voorwaarden en beperkingen 

die gerichte verzameling waarborgen;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Amendement  3 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0305/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 34 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

34. is van oordeel dat de huidige 

privacyschildregeling niet het gepaste 

beschermingsniveau biedt als vereist door 

het Unierecht inzake gegevensbescherming 

en het EU-Handvest als uitgelegd door het 

Europees Hof van Justitie; 

34. is bezorgd over de vraag of de 

huidige tenuitvoerlegging van de 

privacyschildregeling het gepaste 

beschermingsniveau biedt als vereist door 

het Unierecht inzake gegevensbescherming 

en het EU-Handvest als uitgelegd door het 

Europees Hof van Justitie; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Amendement  4 

Axel Voss 

namens de PPE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-0305/2018 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

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

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 35 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

35. meent dat de Commissie er niet in 

is geslaagd te handelen overeenkomstig 

artikel 45, lid 5, van de algemene 

verordening gegevensbescherming, tenzij 
de VS uiterlijk op 1 september 2018 

volledig in overeenstemming zijn; 

verzoekt de Commissie daarom het 

privacyschild op te schorten tot de 

Amerikaanse autoriteiten voldoen aan de 

voorwaarden van de regeling; 

35. meent dat de VS alle vereiste 

maatregelen moeten nemen om ervoor te 

zorgen dat zij tegen de tijd van de tweede 

jaarlijkse evaluatie volledig aan de regels 

voldoen; verzoekt de Commissie daarom 

om na deze evaluatie zo snel mogelijk 

verslag uit te brengen aan het Europees 

Parlement; 

Or. en 

 

 


