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SUGGESTIES 

De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken verzoekt de ten principale 

bevoegde Commissie internationale handel onderstaande suggesties in haar ontwerpresolutie 

op te nemen: 

– gezien de onderhandelingsrichtsnoeren van de Raad voor het trans-Atlantische handels- en 

investeringspartnerschap tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten van Amerika, 

– gezien zijn resolutie van 23 mei 2013 over de handels- en investeringsbesprekingen van 

de EU met de Verenigde Staten van Amerika1, in het bijzonder paragraaf 13, 

– gezien zijn resolutie van 12 maart 2014 over het surveillanceprogramma van de NSA in 

de VS, toezichthoudende instanties in verschillende lidstaten en gevolgen voor de 

grondrechten van EU-burgers en voor de trans-Atlantische samenwerking op het gebied 

van justitie en binnenlandse zaken2, 

A. overwegende dat de Unie gebonden is aan het Handvest van de grondrechten van de 

Europese Unie ("het Handvest"), met inbegrip van artikel 8 betreffende het recht op de 

bescherming van persoonsgegevens, en aan artikel 16 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie (VWEU) betreffende hetzelfde grondrecht, en 

overwegende dat dit een belangrijke pijler is van het primaire recht van de EU die ten 

volle moet worden geëerbiedigd door alle internationale overeenkomsten; 

B. overwegende dat de Unie door artikel 2 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 

(VEU) onder andere gebonden is aan de waarden van democratie en de rechtsstaat; 

C. overwegende dat de Unie door de artikelen 20 en 21 van het Handvest gebonden is aan de 

beginselen van gelijkheid voor de wet en non-discriminatie; 

D. overwegende dat zowel in artikel 1 als in artikel 10, lid 3, van het VEU is vastgelegd dat 

"besluiten in zo groot mogelijke openheid en zo dicht mogelijk bij de burger worden 

genomen"; overwegende dat transparantie en een open dialoog tussen de partners, met 

inbegrip van burgers, van wezenlijk belang zijn tijdens de onderhandelingen en ook in de 

uitvoeringsfase; overwegende dat het Parlement de oproep van de Ombudsman voor een 

transparante aanpak onderschrijft; 

E. overwegende dat er in het kader van de lopende onderhandelingen over 

handelsovereenkomsten, met inbegrip van het transatlantisch handels- en 

investeringspartnerschap (TTIP) en de overeenkomst betreffende de handel in diensten 

(TiSA), ook kwesties worden behandeld die betrekking hebben op internationale 

gegevensstromen, terwijl privacy en gegevensbescherming geheel buiten beschouwing 

worden gelaten, die parallel door de VS en de EU zullen worden behandeld in het kader 

van de veilige haven ("Safe Harbor") en de raamovereenkomst betreffende 

gegevensbescherming; 

                                                 
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2013)0227. 
2 Aangenomen teksten, P7_TA(2014)0230. 
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F. overwegende dat de onderhandelaars van de VS tijdens de 7de onderhandelingsronde voor 

het TTIP een ontwerphoofdstuk hebben voorgesteld betreffende elektronische handel; 

overwegende dat de leden van het Europees Parlement geen toegang hebben tot dit 

ontwerp; overwegende dat de ontwerptekst van de VS betreffende e-handel voor de TiSA-

overeenkomst de EU-regels en -waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens aan 

derde landen zou ondermijnen; overwegende dat het Parlement zich het recht voorbehoudt 

zijn mening te geven na mogelijke toekomstige voorstellen voor de TTIP-overeenkomst te 

hebben bestudeerd; 

G. overwegende dat, binnen een vrijhandelszone, de burgers van de contractpartijen 

vereenvoudigde toegang dienen te hebben tot het gehele grondgebied waarop deze zone 

betrekking heeft; 

H. overwegende dat de meeste EU-lidstaten en de Verenigde Staten het OESO-Verdrag 

inzake de bestrijding van omkoping van buitenlandse ambtenaren bij internationale 

handelstransacties hebben geratificeerd; overwegende dat verschillende EU-lidstaten en 

de VS het VN-Verdrag tegen corruptie hebben geratificeerd; overwegende dat 

verschillende EU-lidstaten en de VS lid zijn van de Financiële Actiegroep Witwassen van 

Geld; 

1. beveelt de Commissie het volgende aan: 

 a) ervoor te zorgen dat de overeenkomst de garantie biedt dat de EU-normen inzake 

grondrechten ten volle geëerbiedigd worden door middel van de opname van een 

juridisch bindende en opschortende mensenrechtenclausule, die standaard moet 

worden opgenomen in EU-handelsovereenkomsten met derde landen; 

 b) rekening te houden met het feit dat de instemming van het Europees Parlement met de 

definitieve TTIP-overeenkomst op de helling kan komen te staan indien de 

allesomvattende, grootschalige toezichtsactiviteiten niet volledig achterwege worden 

gelaten en er geen passende oplossing wordt gevonden voor de rechten van EU-

burgers inzake gegevensbescherming, met inbegrip van administratief en gerechtelijk 

verhaal, zoals verklaard in paragraaf 74 van de voornoemde resolutie van het 

Parlement van 12 maart 2014; 

 c)  onverwijld maatregelen te treffen om te waarborgen dat in het bijzonder de 

aanbevelingen betreffende de ontwikkeling van een Europese strategie voor IT-

onafhankelijkheid en een cyberstrategie van de EU, zoals opgenomen in de resolutie 

van het Parlement van 12 maart 2014, ten uitvoer worden gelegd; 

 d) bij wijze van topprioriteit een omvattende en ondubbelzinnige horizontale autonome 

bepaling op te nemen, op basis van artikel XIV van de Algemene Overeenkomst 

inzake de handel in diensten (GATS), waarmee de EU-regels inzake de bescherming 

van persoonsgegevens volledig onverlet worden gelaten door de overeenkomst, zonder 

voorwaarde dat deze clausule consistent moet zijn met andere delen van het TTIP, en 

ervoor te zorgen dat de overeenkomst de handhaving van in de relevante regels van de 

Wereldhandelsorganisaties (artikelen XIV en XIV bis van de GATS) gerechtvaardigde 

uitzonderingen op het leveren van diensten niet dient uit te sluiten; 
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 e) te waarborgen dat persoonsgegevens enkel kunnen worden overgedragen naar buiten 

de Unie indien de bepalingen hieromtrent die zijn opgenomen in de EU-wetgeving op 

het gebied van gegevensbescherming worden nageleefd; enkel te onderhandelen over 

bepalingen die te maken hebben met het verkeer van persoonsgegevens indien de 

volledige toepassing van de EU-regels inzake gegevensbescherming gewaarborgd en 

geëerbiedigd is; 

 f) te waarborgen dat het ontwerphoofdstuk betreffende elektronische handel zoals 

voorgesteld door de onderhandelaars van de VS tijdens de 7de TTIP-

onderhandelingsronde niet zal worden aanvaard als basis voor onderhandelingen 

indien het voorwaarden bevat die vergelijkbaar zijn met de voorwaarden die zijn 

opgenomen in het ontwerphoofdstuk van de VS betreffende elektronische handel 

ingediend tijdens de TiSA-onderhandelingen; zich te verzetten tegen het 

ontwerphoofdstuk van de VS betreffende e-handel voor de TiSA-overeenkomst met 

betrekking tot persoonsgegevens; te zorgen voor een bevredigende afronding van de 

onderhandelingen over veilige haven ("Safe Harbor") en de raamovereenkomst 

betreffende gegevensbescherming; 

 g) rekening te houden met het feit dat de verwerking van persoonsgegevens in derde 

landen verboden kan zijn krachtens de EU-regels inzake de overdracht van dergelijke 

gegevens, indien niet is voldaan aan de EU-normen; erop te staan dat eventuele eisen 

die betrekking hebben op de lokalisering van gegevensverwerkende installaties en 

instellingen in overeenstemming zijn met de EU-regels inzake gegevensoverdrachten; 

in de passende kaders samen te werken met de VS en andere derde landen om 

passende hoge gegevensbeschermingsnormen aan te nemen in de hele wereld, met 

name in het kader van de veilige haven ("Safe Harbor") en de raamovereenkomst 

betreffende gegevensbescherming; 

 h) te waarborgen dat besluiten over juridische conflicten betreffende de grondrechten 

enkel worden genomen door de bevoegde gewone rechtbanken; ervoor te zorgen dat 

de bepalingen betreffende de beslechting van geschillen tussen investeerders en staten 

(ISDS) de toegang tot de rechter niet belemmeren en de democratie niet ondermijnen; 

 i)  ten volle rekening te houden met het feit dat transparantie en verantwoordingsplicht 

nodig zijn in het hele onderhandelingsproces, en haar verplichting op grond van artikel 

218, lid 10, van het VWEU na te komen, waarvan het Europees Hof van Justitie in een 

kort geleden gewezen vonnis de statutaire aard heeft bevestigd1, om het Parlement 

onmiddellijk en volledig op de hoogte te brengen in alle fasen van de 

onderhandelingen; te zorgen voor toegang voor het publiek tot de relevante 

onderhandelingsdocumenten van alle partijen, met uitzondering van documenten die 

met een duidelijke rechtvaardiging per geval als vertrouwelijk worden aangewezen, 

met een openbare rechtvaardiging van de mate waarin de toegang tot de niet-onthulde 

delen van het document in kwestie naar alle waarschijnlijkheid de door de 

uitzonderingen beschermde belangen specifiek en feitelijk zal ondermijnen, in 

overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement 

en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van 

                                                 
1 Arrest van 24 juni 2014 in zaak C-658/11, Parlement tegen Raad. 
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het Europees Parlement, de Raad en de Commissie1; te waarborgen dat de 

overeenkomst op geen enkele wijze afbreuk doet aan de EU- of nationale 

voorschriften over de toegang voor het publiek tot officiële documenten; 

 j) de politieke druk op de VS te vergroten in het kader van de onderhandelingen om te 

zorgen voor volledige visumwederkerigheid voor alle burgers van de EU-lidstaten 

zonder discriminatie en gelijke behandeling wat betreft hun toegang tot de VS; 

 k) een clausule op te nemen in de overeenkomst betreffende corruptie, belastingfraude, 

belastingontduiking en witwassen van geld om te zorgen voor versterkte 

samenwerking tussen de lidstaten en de VS, met inbegrip van mechanismes voor 

doeltreffender internationale samenwerking, wederzijdse rechtshulp, ontneming van 

vermogensbestanddelen, technische hulp, informatie-uitwisseling en de 

tenuitvoerlegging van internationale aanbevelingen en normen. 

                                                 
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43. 
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