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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til 
at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union og New Zealand 
om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions Agentur for 
Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente myndigheder for 
bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme
(COM(2019)0551 – 2020/2048(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til henstilling fra Kommissionen med henblik på Rådets afgørelse om 
bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en aftale mellem Den Europæiske Union 
og New Zealand om udveksling af personoplysninger mellem Den Europæiske Unions 
Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) og New Zealands kompetente 
myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og terrorisme (COM(2019)0551),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder 
(chartret), særlig artikel 2, 6, 7 og 8,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union, særlig artikel 6, og til traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), særlig artikel 16 og 218,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/794 af 11. maj 
2016 om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 
og om erstatning og ophævelse af Rådets afgørelse 2009/371/RIA, 2009/934/RIA, 
2009/935/RIA, 2009/936/RIA og 2009/968/RIA1,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 
2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af 
personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af 
direktiv 95/46/EF2,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/58/EF af 12. juli 2002 om 
behandling af personoplysninger og beskyttelse af privatlivets fred i den elektroniske 
kommunikationssektor3,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/680 af 27. april 2016 
om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med kompetente myndigheders 
behandling af personoplysninger med henblik på at forebygge, efterforske, afsløre eller 
retsforfølge strafbare handlinger eller fuldbyrde strafferetlige sanktioner og om fri 
udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af Rådets rammeafgørelse 
2008/977/RIA4,

1 EUT L 135 af 24.5.2016, s. 53.
2 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1.
3 EUT L 201 af 31.7.2002, s. 37.
4 EUT L 119 af 4.5.2016, s. 89.
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– der henviser til Europarådets konvention om beskyttelse af det enkelte menneske i 
forbindelse med databehandling af personoplysninger (ETS nr. 108) af 28. januar 1981 
og tillægsprotokollen af 8. november 2001 til konventionen om beskyttelse af det 
enkelte menneske i forbindelse med databehandling af personoplysninger, om 
tilsynsmyndigheder og grænseoverskridende dataudveksling (ETS nr. 181),

– der henviser til udtalelse 1/2020 fra Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse 
(EDPS) om forhandlingsmandatet for indgåelsen af en international aftale om 
udveksling af personoplysninger mellem Europol og de newzealandske 
retshåndhævende myndigheder,

– der henviser til Europols rapport fra 2019 om situationen og tendenserne med hensyn til 
terrorisme,

– der henviser til "Christchurch Call to Action", som blev vedtaget af New Zealand, 
Frankrig, Kommissionen, teknologivirksomheder m.fl. for at forhindre spredning af 
oplysninger til terrorister og fortalere for voldelig ekstremisme,

– der henviser til forretningsordenens artikel 114, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A9-0000/2020),

A. der henviser til, at forordning (EU) 2016/794 giver Europol lov til at videregive 
personoplysninger til en myndighed i et tredjeland eller til en international organisation, 
i det omfang denne videregivelse er nødvendig, for at det kan udføre sine opgaver, på 
grundlag af en beslutning fra Kommissionen om et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau i 
henhold til direktiv (EU) 2016/680, en international aftale, jf. artikel 218 i TEUF, som 
frembyder tilstrækkelige garantier, eller samarbejdsaftaler, som muliggør udveksling af 
personoplysninger, og som er indgået før den 1. maj 2017, og i ekstraordinære 
situationer på et individuelt grundlag under strenge betingelser, som er fastsat i 
artikel 25, stk. 5, i forordning (EU) 2016/794, og forudsat at der sikres tilstrækkelige 
garantier;

B. der henviser til, at internationale aftaler, som giver Europol og tredjelande mulighed for 
at samarbejde og udveksle personoplysninger, bør overholde chartrets artikel 2, 6, 7 og 
8 og være nødvendige for og stå i et rimeligt forhold til opfyldelsen af Europols 
opgaver;

C. der henviser til, at Rådet i 2018 vedtog forhandlingsmandater med henblik på at give 
bemyndigelse til at indlede forhandlinger med otte lande (Tyrkiet, Israel, Tunesien, 
Marokko, Libanon, Egypten, Algeriet og Jordan), og at Parlamentet fastlagde sin 
holdning til disse otte mandater;

D. der henviser til, at Europol allerede tidligere har etableret mange aftaler om udveksling 
af oplysninger med tredjelande;

E. der henviser til, at Europol har kategoriseret trusselsniveauet fra jihadist-terrorister som 
højt, og til, at disse i 2018 var ansvarlige for alle dødsfald som følge af terrorangreb i 
EU;
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F. der henviser til, at Europol har rapporteret, at de retshåndhævende myndigheder 
benyttede dataudvekslingsværktøjer til at forhindre, afbryde eller efterforske 
jihadistangreb 24 gange i 2018;

G. der henviser til, at EDPS har ført tilsyn med Europol siden den 1. maj 2017 og også 
rådgiver EU-institutionerne om politikker og lovgivning vedrørende databeskyttelse;

H. der i lyset af angrebet i Christchurch i 2019, som blev udført af en enlig person 
bevæbnet med skydevåben, henviser til, at det fremtidige samarbejde, der er 
formaliseret i henhold til aftalen mellem EU og New Zealand, kan være af afgørende 
betydning for forebyggelse og retsforfølgelse, hvis der planlægges eller begås andre 
alvorlige forbrydelser i EU eller i resten af verden;

1. mener, at et samarbejde med New Zealand inden for retshåndhævelse kan hjælpe Den 
Europæiske Union med at beskytte sine sikkerhedsinteresser yderligere, og tilskynder 
den til at arbejde hurtigt og effektivt for at fastlægge forhandlingsmandatet til en aftale 
mellem Den Europæiske Union og New Zealand om udveksling af personoplysninger 
mellem Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol) 
og New Zealands kompetente myndigheder for bekæmpelse af grov kriminalitet og 
terrorisme;

2. insisterer på, at det beskyttelsesniveau, der fastsættes i aftalen, i det væsentlige bør 
svare til det beskyttelsesniveau, der er fastsat i EU-retten;

3. mener, eftersom Europol anerkender, at terrortrusselsniveauet fra hjemvendte 
udenlandske frihedskæmpere, radikaliserede europæiske muslimer og deres familier er 
højt, at det er afgørende, at informationsudveksling mellem alle relevante 
retshåndhævende myndigheder i EU og på verdensplan prioriteres med henblik på at 
bekæmpe grov kriminalitet og terrorisme; opfordrer derfor indtrængende 
medlemsstaterne til at arbejde hurtigere for at sikre deres grænser;

4. anmoder om, at aftalen kommer til at indeholde de nødvendige garantier og kontroller 
med hensyn til beskyttelse af personoplysninger;

5. er af den opfattelse, at den fremtidige aftale i overensstemmelse med princippet om 
formålsbegrænsning udtrykkeligt bør fastsætte en liste over strafbare handlinger, i 
forbindelse med hvilke der kan videregives personoplysninger; mener, at denne liste bør 
indeholde de aktiviteter, der er omfattet af sådanne forbrydelser, og de personer, 
grupper og organisationer, der kan blive berørt af videregivelsen;

6. insisterer på, at aftalen skal indeholde en klar og præcis bestemmelse, der fastsætter 
opbevaringsperioden for personoplysninger, der er blevet overført, og kræver, at 
oplysningerne skal slettes ved udløbet af denne periode; anmoder om, at der fastsættes 
proceduremæssige foranstaltninger i aftalen for at sikre overholdelse; insisterer på, at i 
særlige tilfælde, hvor der foreligger behørigt begrundede årsager til at opbevare 
oplysninger i en længere periode, efter udløbet af opbevaringsperioden, skal Europol og 
EDPS oplyses om disse årsager og tilsendes den ledsagende dokumentation;

7. opfordrer indtrængende Rådet og Kommissionen til at arbejde sammen med New 
Zealands regering om i henhold til EU-Domstolens retspraksis og i henhold til chartrets 
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artikel 8, stk. 3, at fastlægge, hvilken uafhængig tilsynsmyndighed der skal føre tilsyn 
med gennemførelsen af den internationale aftale; er af den opfattelse, at en sådan 
myndighed bør være aftalt og oprettet, inden den internationale aftale kan træde i kraft; 
insisterer på, at denne myndigheds navn og kontaktoplysninger skal være udtrykkeligt 
indeholdt i aftalen;

8. mener, at den uafhængige tilsynsmyndighed også bør have kompetence til at beslutte at 
suspendere eller opsige aftalen i tilfælde af en overtrædelse af aftalen; mener, at 
myndighederne i henhold til aftalen bør have mulighed for fortsat at behandle alle 
personoplysninger, der er omfattet af aftalen, inden den suspenderes eller opsiges; 
mener, at der bør indføres en procedure for overvågning og regelmæssig evaluering af 
aftalen med henblik på at evaluere partnernes overholdelse af aftalen;

9. mener, at yderligere videregivelse af Europol-oplysninger fra de kompetente 
myndigheder i New Zealand til andre myndigheder i New Zealand, herunder til brug i 
retssager, kun bør være tilladt i henhold til Europols oprindelige formål med 
videregivelsen og bør gøres til genstand for passende betingelser og garantier, herunder 
forudgående tilladelse fra Europol; påpeger, at de samme betingelser bør gælde for 
yderligere videregivelse af Europol-oplysninger fra New Zealands kompetente 
myndigheder til et tredjelands myndigheder, med den yderligere betingelse at 
oplysninger kun videregives til tredjelande, som Europol har ret til at videregive 
personoplysninger til på grundlag af artikel 25, stk. 1, i forordning (EU) 2016/794;

10. opfordrer Rådet og Kommissionen til at høre EDPS om bestemmelserne i udkastet til 
aftale inden færdiggørelsen;

11. mener, at den internationale aftale med New Zealand bør forankre de registreredes ret til 
information, berigtigelse og sletning som fastsat i anden EU-lovgivning om 
databeskyttelse;

12. forventer at blive holdt fuldt ud og proaktivt informeret om fremskridtene i 
forhandlingerne og forventer at modtage dokumenterne på samme tid som Rådet, så 
Parlamentet kan varetage sin kontrolfunktion;

13. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
New Zealands regering.


