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26.10.2015 B8-1092/1 

Pakeitimas 1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3a. apgailestauja dėl to, kad Jungtinė 

Karalystė priėmė 2014 m. duomenų 

saugojimo ir tyrimo įgaliojimų įstatymą 

(angl. DRIPA), pagal kurį žvalgybos ir 

saugumo tarnyboms leidžiama ne tik 

toliau taikyti didelio duomenų kiekio 

saugojimo mechanizmus po to, kai buvo 

priimtas Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo spendimas, pagal kurį Direktyva 

2006/24/EB paskelbta negaliojančia, bet 

ir išplečiama teritorinė duomenų 

perėmimo įgaliojimų aprėptis; pabrėžia 

JK Aukščiausiojo teismo sprendimo byloje 

David Davis ir kiti prieš Vidaus reikalų 

departamento valstybės sekretorių 

svarbą; šiame sprendime Aukščiausiasis 

teismas nusprendė, kad DRIPA 2014, toks 

koks jis yra dabar, yra neteisėtas, kadangi 

jame nustatyta nepakankamai apsaugos 

priemonių, o tai yra nesuderinama su ES 

teise, ir nustatė JK Vyriausybei devynių 

mėnesių terminą, per kurį ji turi nustatyti 

tinkamas apsaugos priemones; 

atsižvelgdamas į tai palankiai vertina 

Jungtinės Karalystės nepriklausomo 

kovos su terorizmu teisės aktų vertintojo 

ataskaitą, kurioje raginama iš esmės 

pakeisti Jungtinės Karalystės sekimo 

teisės aktus, numatyti teisminę privačių 

ryšių duomenų perėmimo priežiūrą ir 

skaidriau informuoti apie esamus sekimo 
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įgaliojimus ir naudojimąsi jais; ragina JK 

Vyriausybę tinkamai atsižvelgti į 

ataskaitoje pateiktas rekomendacijas; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Pakeitimas 2 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3b. yra labai susirūpinęs dėl 2015 m. 

spalio 1 d. Prancūzijos Nacionalinės 

Asamblėjos priimto naujo Prancūzijos 

įstatymo dėl tarptautinių elektroninių 

ryšių sekimo priemonių (pranc. 

Proposition de loi relative aux mesures 

de surveillance des communications 

électroniques internationales) projekto, 

kuriuo leidžiama dideliu mastu perimti 

visus elektroniniais ryšiais užsienyje 

išsiųstus arba iš užsienio gautus 

duomenis, tokiu būdu įteisinant masinį 

daugybės žmonių sekimą Prancūzijoje ir 

užsienyje; visų pirma pabrėžia, kad šiame 

įstatymo projekte nėra jokio prasmingo 

nepriklausomo priežiūros ir kontrolės 

mechanizmo, taip pat nereikalaujama 

jokio išankstinio teismo leidimo perimti 

ryšius, ir kad tai ne tik sumažintų 

žmogaus teisių apsaugos lygį, 

atsižvelgiant vien į tai, kad ryšių 

duomenys kerta sienas, bet ir būtų 

nustatytos žemesnio lygio apsaugos 

priemonės priklausomai nuo atitinkamo 

asmens buvimo vietos; atsižvelgdamas į 

tai primena, kad masinis sekimas yra 

rimtas piliečių pagrindinių teisių 

sutrikdymas ir kad numatytų priemonių 

projektas pažeistų ES pagrindinių teisių 

chartiją ir Europos žmogaus teisių 
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konvenciją; oficialiai ragina Prancūzijos 

parlamentą atmesti šį įstatymo projektą; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Pakeitimas 3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

3 c dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  3c. pakartoja esąs susirūpinęs dėl 2002 m. 

Nyderlandų žvalgybos ir saugumo 

įstatymo peržiūros; pritaria 2013 m. 

gruodžio 2 d. Dessenso peržiūros 

komisijos rekomendacijoms, kuriomis 

siekiama sustiprinti Nyderlandų žvalgybos 

tarnybų skaidrumą, kontrolę ir priežiūrą; 

ragina Nyderlandus neplėsti savo 

žvalgybos tarnybų įgaliojimų taip, kad jos 

galėtų vykdyti netikslinį ir didelio masto 

nekaltų piliečių laidinio ryšio sekimą; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Pakeitimas 4 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pabrėžia Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimo, 

kuriuo pripažįstama negaliojančia 

Direktyva 2006/24/EB dėl duomenų 

saugojimo, svarbą; primena, kad 

Teisingumo Teismas nurodė, kad šios 

priemonės poveikis pagrindinei teisei į 

privatumą turi apsiriboti tik tuo, kas yra 

griežtai būtina; 

7. pabrėžia Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismo 2014 m. balandžio 8 d. sprendimo, 

kuriuo pripažįstama negaliojančia 

Direktyva 2006/24/EB dėl duomenų 

saugojimo, svarbą; primena, kad 

Teisingumo Teismas nurodė, kad šios 

priemonės poveikis pagrindinei teisei į 

privatumą turi apsiriboti tik tuo, kas yra 

griežtai būtina; pabrėžia tai, kad šiame 

sprendime pristatomas naujas aspektas, 

kadangi Teisingumo Teismas aiškiai 

nurodo konkrečią Europos Žmogaus 

Teisių Teismo praktiką, susijusią su 

bendrų sekimo programų klausimu, ir 

dabar tie patys principai, atsiradę toje 

konkrečioje Europos Žmogaus Teisių 

Teismo praktikoje, veiksmingai įtraukti į 

ES tos pačios srities teisę; pabrėžia, kad 

todėl tikimasi, kad Teisingumo Teismas 

ateityje vertindamas kitų ES ir valstybių 

narių teisėkūros procedūra priimamų tos 

pačios bendrų sekimo programų srities 

aktų galiojimą pagal Pagrindinių teisių 

chartiją, taip pat taikys tokius pačius 

argumentus; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Pakeitimas 5 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

13 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  13a. primena, kad bet koks ES sudarytas 

tarptautinis susitarimas turi pirmenybę 

prieš ES antrinės teisės aktus ir todėl 

pabrėžia, kad reikia užtikrinti, jog 

bendrasis susitarimas neapribotų 

duomenų subjekto teisių ir apsaugos 

priemonių, taikomų duomenų perdavimui 

pagal ES teisę; todėl ragina Komisiją 

nuodugniai įvertinti, koks bus konkretus 

bendrojo susitarimo ryšys su ES duomenų 

apsaugos teisine sistema, įskaitant 

atitinkamai dabartinį Tarybos pamatinį 

sprendimą, Duomenų apsaugos direktyvą 

(46/95/EB) ir būsimą duomenų apsaugos 

direktyvą bei reglamentą, ir koks bus jo 

poveikis šiai sistemai; ragina Komisiją, 

prieš inicijuojant ratifikavimo procedūrą, 

pateikti Parlamentui teisinio vertinimo 

ataskaitą šiuo klausimu;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Pakeitimas 6 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  16a. ragina Komisiją įvertinti 2015 m. 

spalio 6 d. Teisingumo Teismo sprendimo 

Schremso byloje (C-362/14) teisinį poveikį 

ir padarinius bet kokiems susitarimams su 

trečiosiomis šalimis, kuriais numatomas 

asmens duomenų perdavimas, kaip antai 

ES ir JAV susitarimas dėl Terorizmo 

finansavimo sekimo programos (TFSP), 

susitarimai dėl keleivių duomenų įrašo 

(PNR), ES ir JAV bendrasis susitarimas ir 

kiti dokumentai pagal ES teisę, kurie yra 

susiję su asmens duomenų rinkimu ir 

apdorojimu; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Pakeitimas 7 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

17. pabrėžia, kad „Saugaus uosto“ 

sprendimo sustabdymas Komisijos buvo 

pristatytas kaip svarstytina alternatyva, 

jeigu nebus rasta patenkinamos galimybės 

nustatytoms problemoms išspręsti; ragina 

Komisiją apsvarstyti „Saugaus uosto“ 

sprendimo alternatyvas ir iki 2015 m. 

pabaigos pateikti apie tai ataskaitą; 

Išbraukta. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Pakeitimas 8 

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

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. ragina Komisiją parengti valstybėms 

narėms skirtas gaires, kaip bet kurią 

asmens duomenų rinkimo nusikalstamų 

veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, 

nustatymo, tyrimo ar traukimo 

baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 

priemonę suderinti su 2014 m. balandžio 

8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

sprendimu dėl duomenų saugojimo; ypač 

atkreipia dėmesį į šio sprendimo 58 ir 59 

dalis, kuriose aiškiai prašoma taikyti 

tikslinį, o ne visiško perėmimo (angl. full 

take) metodą renkant duomenis; 

41. ragina Komisiją parengti valstybėms 

narėms skirtas gaires, kaip bet kurią 

asmens duomenų rinkimo nusikalstamų 

veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, 

nustatymo, tyrimo ar traukimo 

baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 

priemonę suderinti su 2014 m. balandžio 

8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

sprendimais dėl duomenų saugojimo 

(bylos C-293/12 ir C-594/12) ir 2015 m. 

spalio 6 d. sprendimu dėl „Saugaus 

uosto“ (byla C-362/14); ypač atkreipia 

dėmesį į sprendimo dėl duomenų 

saugojimo 58 ir 59 dalis, ir sprendimo dėl 

„Saugaus uosto“ 93 ir 94 dalis, kuriose 

aiškiai prašoma taikyti tikslinį, o ne visiško 

perėmimo (angl. full take) metodą renkant 

duomenis; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Pakeitimas 9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  41a. atkreipia dėmesį į tai, kad naujausia 

teismų praktika ir visų pirma 2014 m. 

balandžio 8 d. Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimas dėl 

duomenų saugojimo aiškiai nustato teisinį 

reikalavimą įrodyti bet kokių priemonių, 

susijusių su asmens duomenų rinkimu ir 

naudojimu, kuriomis gali būti sutrikdyta 

teisė į privatų ir šeimos gyvenimą bei teisė 

į duomenų apsaugą, būtinybę ir 

proporcingumą; apgailestauja, kad 

politiniuose svarstymuose dažnai 

sumenkinamas šių teisinių principų 

taikymas sprendimų priėmimo procese; 

ragina Komisiją užtikrinti, įgyvendinant 

savo geresnio reglamentavimo 

darbotvarkę, kad visi ES teisės aktai būtų 

aukštos kokybės, atitiktų visus teisinius 

standartus ir teismų praktiką bei ES 

pagrindinių teisių chartiją; rekomenduoja 

į visų teisėsaugos ir saugumo priemonių, 

kurias taikant naudojami ir renkami 

asmens duomenys, poveikio vertinimą 

visada įtraukti tikrinimą dėl būtinybės ir 

proporcingumo; 

Or. en 

 

 


