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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

26.10.2015 B8-1092/1 

Muudatusettepanek  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 a. mõistab hukka asjaolu, et 

Ühendkuningriigis võeti vastu 2014. aasta 

andmete säilitamise ja uurimisvolituste 

seadus (Data Retention and Investigatory 

Powers Act – DRIPA), millega mitte 

üksnes ei võimaldata luure- ja 

julgeolekuteenistustel jätkata 

suuremahulise andmete säilitamise 

mehhanismide kasutamist pärast Euroopa 

Kohtu niisuguse otsuse langetamist, 

millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 

2006/24/EÜ, vaid sellega laiendatakse ka 

nende infopüügi volituste territoriaalset 

ulatust; rõhutab, kui tähtis on 

Ühendkuningriigi ülemkohtu otsus 

kohtuasjas David Davis ja teised vs. 

siseminister, milles ülemkohus otsustas, et 

2014. aasta andmete säilitamise ja 

uurimisvolituste seadus on oma praegusel 

kujul ebaseaduslik kaitsemeetmete 

puudumise tõttu, mis on vastuolus ELi 

õigusega, ning andis samal ajal 

Ühendkuningriigi valitsusele üheksa 

kuud aega asjakohaste kaitsemeetmete 

lisamiseks; tunneb sellega seoses 

heameelt Ühendkuningriigi sõltumatu 

terrorismivastaste õigusnormide 

järelevalve asutuse aruande üle, milles 

nõutakse Ühendkuningriigi 

jälgimistegevust reguleeriva õiguse 

täielikku ajakohastamist, 
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erateabevahetuse infopüügi kohtulikku 

järelevalvet ning suuremat läbipaistvust 

jälgimisvolituste olemasolu ja kasutamise 

osas; kutsub Ühendkuningriigi valitsust 

üles võtma aruandes esitatud soovitusi 

nõuetekohaselt arvesse; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 b. peab ülimalt murettekitavaks 

Prantsusmaa rahvusvahelise 

elektroonilise side jälgimismeetmeid 

käsitleva seaduse uut eelnõu (Proposition 

de loi relative aux mesures de surveillance 

des communications électroniques 

internationales), mille Prantsusmaa 

Rahvuskogu võttis vastu 1. oktoobril 2015. 

aastal ning mis võimaldab kogu 

välisriikidest saadud või saadetud 

elektroonilise side suuremahulist 

infopüüki ning millega legaliseeritakse 

seega Prantsusmaal ja välisriikides 

miljonite inimeste massiline jälgimine; 

rõhutab eelkõige, et seaduseelnõu ei 

sisalda mingeid otstarbekaid sõltumatu 

järelevalve ja kontrolli mehhanisme ning 

selles ei nõuta mingit eelnevat kohtu luba 

side infopüügiks ning et see mitte üksnes 

ei alandaks inimõiguste kaitse taset, 

tulenevalt pelgalt asjaolust, et side 

toimuks piiriüleselt, vaid sellega 

kehtestataks ka nõrgemad kaitsemeetmed 

sõltuvalt sellest, kus asjaomane isik asub; 

tuletab sellega seoses meelde, et massiline 

jälgimine kujutab endast kodanike 

põhiõiguste tõsist riivet ning et 

kavandatud meetmete eelnõud oleksid 

vastuolus Euroopa Liidu põhiõiguste 

harta ja Euroopa inimõiguste 
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konventsiooniga; palub tõsiselt 

Prantsusmaa parlamendil see 

seaduseelnõu tagasi lükata; 

Or. en 



 

AM\1077019ET.doc  PE570.926v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

26.10.2015 B8-1092/3 

Muudatusettepanek  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 3 c (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  3 c. kordab oma muret Madalmaade 2002. 

aasta luure- ja julgeolekuseaduse 

läbivaatamise pärast; toetab Desseni 

juhitava läbivaatuskomisjoni 2. detsembri 

2013. aasta soovitusi, mille eesmärk on 

suurendada Madalmaade luureteenistuste 

läbipaistvust ning tugevdada nende üle 

teostatavat kontrolli ja järelevalvet; 

kutsub Madalmaid üles hoiduma oma 

luureteenistuste pädevuste laiendamisest 

viisil, mis võimaldaks sihipäratu ja 

laiaulatusliku jälgimise teostamist ka 

süütute kodanike vahelise kaablipõhise 

side üle; 

Or. en 
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Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. rõhutab, kui tähtis on Euroopa Liidu 

Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsus, millega 

tunnistatakse kehtetuks andmete säilitamist 

käsitlev direktiiv 2006/24/EÜ; tuletab 

meelde, et kohus sätestas, et kõnealuse 

õigusakti eraelu puutumatuse põhiõiguse 

riive peab piirduma vältimatult vajalikuga; 

7. rõhutab, kui tähtis on Euroopa Liidu 

Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsus, millega 

tunnistatakse kehtetuks andmete säilitamist 

käsitlev direktiiv 2006/24/EÜ; tuletab 

meelde, et kohus sätestas, et kõnealuse 

õigusakti eraelu puutumatuse põhiõiguse 

riive peab piirduma vältimatult vajalikuga; 

rõhutab asjaolu, et kõnealune kohtuotsus 

kujutab endast uut aspekti, sest Euroopa 

Kohus osutab eraldi ühele konkreetsele 

Euroopa Inimõiguste Kohtu lahendile 

seoses üldiste jälgimisprogrammide 

küsimusega, ning sellega on nüüdseks 

samad põhimõtted, mis tulenevad 

nimetatud Euroopa Inimõiguste Kohtu 

lahendist, tulemuslikult inkorporeeritud 

sama valdkonna ELi õigusesse; rõhutab, 

et seetõttu on oodata, et Euroopa Kohus 

kohaldab tulevikus sama põhjendust ka 

harta alusel muude sellesama üldiste 

jälgimisprogrammide valdkonna ELi ja 

liikmesriikide õigusaktide kehtivuse 

hindamisel; 

Or. en 
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fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 13 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  13 a. tuletab meelde, et ELi sõlmitud mis 

tahes rahvusvaheline leping on ELi 

teisese õiguse suhtes ülimuslik, ning 

rõhutab seetõttu vajadust tagada, et 

raamleping ei piiraks andmesubjekti 

õigusi ja kaitsemeetmeid, mida 

kohaldatakse andmete edastamise suhtes 

ELi õiguse kohaselt; nõuab tungivalt, et 

komisjon hindaks seetõttu üksikasjalikult 

ja täpselt, milline oleks raamlepingu 

koostoime ELi andmekaitsealase 

õigusraamistikuga, mis hõlmab vastavalt 

kehtivat nõukogu raamdirektiivi, 

andmekaitsedirektiivi (46/95/EÜ) ning 

tulevast andmekaitsedirektiivi ja 

määrust, ning millist mõju raamleping 

sellele avaldaks; palub komisjonil esitada 

enne ratifitseerimismenetluse algatamist 

Euroopa Parlamendile selle kohta 

õigusliku hindamise aruande;  

Or. en 
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fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 16 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  16 a. nõuab tungivalt, et komisjon 

hindaks Euroopa Kohtu poolt 6. oktoobril 

2015. aastal Schremsi kohtuasjas 

(C362/14) langetatud otsuse õiguslikku 

mõju ja tagajärgi kolmandate riikidega 

sõlmitud lepingutele, mis võimaldavad 

isikuandmete edastamist, näiteks ELi ja 

USA vaheline terroristide rahastamise 

jälgimisprogrammi leping, 

broneeringuinfo lepingud, ELi ja USA 

vaheline raamleping ning muud ELi 

õigusest tulenevad instrumendid, mis on 

seotud isikuandmete kogumise ja 

töötlemisega; 

Or. en 
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fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

Euroopa Parlamendi 12. märtsi 2014. aasta ELi kodanike massilist elektroonilist jälgimist 

käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

17. märgib, et komisjon on teinud 

ettepaneku programmi Safe Harbor kohta 

tehtud otsuse kohaldamise peatamiseks 

nn valikuvariandina, mida tuleb kaaluda 

juhul, kui tuvastatud probleemidele 

puudub rahuldav lahendus; palub 

komisjonil kaaluda programmi Safe 

Harbor alternatiive ning anda neist aru 

2015. aasta lõpuks; 

välja jäetud 

Or. en 
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fraktsiooni ALDE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-1092/2015 

Claude Moraes 
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käsitleva resolutsiooni järelmeetmed 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

41. palub komisjonil koostada 

liikmesriikidele suunised selle kohta, 

kuidas viia dokumendid, mis käsitlevad 

isikuandmete kogumist 

kriminaalkuritegude, sh terrorismi 

ennetamise, avastamise, uurimise ja nende 

eest vastutusele võtmise eesmärgil, 

vastavusse Euroopa Liidu Kohtu 8. aprilli 

2014. aasta otsusega andmete säilitamise 

kohta; osutab eelkõige selle otsuse 

punktidele 58 ja 59, milles nõutakse 

selgelt, et andmete kogumisel tuleb lähtuda 

pigem sihipärasest käsitusest ning mitte 

koguda kõiki andmeid; 

41. palub komisjonil koostada 

liikmesriikidele suunised selle kohta, 

kuidas viia dokumendid, mis käsitlevad 

isikuandmete kogumist 

kriminaalkuritegude, sh terrorismi 

ennetamise, avastamise, uurimise ja nende 

eest vastutusele võtmise eesmärgil, 

vastavusse Euroopa Liidu Kohtu 8. aprilli 

2014. aasta otsusega andmete säilitamise 

kohta (liidetud kohtuasjad C-293/12 ja C-

594/12) ning 6. oktoobri 2015. aasta 

otsusega programmi Safe Harbor kohta 

(kohtuasi C-362/14); osutab eelkõige 

andmete säilitamist käsitleva otsuse 

punktidele 58 ja 59 ning programmi Safe 

Harbor käsitleva otsuse punktidele 93 ja 

94, milles nõutakse selgelt, et andmete 

kogumisel tuleb lähtuda pigem sihipärasest 

käsitusest ning mitte koguda kõiki 

andmeid; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 41 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  41 a. rõhutab asjaolu, et viimase aja 

kohtupraktikas, eelkõige Euroopa Liidu 

Kohtu 8. aprilli 2014. aasta otsuses 

andmete säilitamise kohta on õigusliku 

nõudena selgelt välja toodud, et 

isikuandmete kogumise ja kasutamise mis 

tahes meetmete puhul, millega võidakse 

riivata era- ja pereelu puutumatuse õigust 

ja õigust andmekaitsele, tuleb näidata 

nende meetmete vajalikkust ja 

proportsionaalsust; peab 

kahetsusväärseks, et poliitilised 

kaalutlused kahjustavad nimetatud 

õiguspõhimõtete järgimist sageli 

otsustusprotsessis; palub komisjonil oma 

parema õigusloome tegevuskava raames 

tagada, et kõik ELi õigusaktid on kõrge 

kvaliteediga, vastavad kõigile 

õigusstandarditele ja kohtupraktikale 

ning on kooskõlas ELi põhiõiguste 

hartaga; soovitab, et isikuandmete 

kasutamist ja kogumist hõlmavate kõikide 

õiguskaitse- ja julgeolekumeetmete 

mõjuhinnang sisaldaks alati vajalikkuse 

ja proportsionaalsuse kontrolli; 

Or. en 

 

 


