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Muudatusettepanek  10 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL 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 1 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  1 a. kutsub ELi liikmesriike üles loobuma 

Edward Snowdenile esitatud mis tahes 

kriminaalsüüdistustest, pakkuma talle 

kaitset ja hoidma seega ära tema 

väljaandmist või üleandmist 

ülekuulamiseks kolmandate isikute poolt 

ning tunnustama seega tema kui 

rikkumisest teataja ja rahvusvahelise 

inimõiguste kaitsja staatust; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  11 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE 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 8 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  8 a. nõuab TTIP üle peetavate 

läbirääkimiste peatamist seni kauaks, 

kuni on tehtud lõpp USA-poolsele 

Euroopa tööstuse spionaažile; 

Or. en 



 

AM\1077055ET.doc  PE570.926v01-00 

ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

27.10.2015 B8-1092/12 

Muudatusettepanek  12 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE 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 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

16. heidab ette asjaolu, et Euroopa 

Parlament ei ole komisjonilt saanud 13 

soovituse rakendamise hetkeseisu kohta 

ühtegi ametlikku teatist, kuigi komisjon 

teatas oma kavatsusest teha seda 2014. 

aasta suveks; rõhutab, et pärast Euroopa 

Liidu Kohtu otsust tunnistada otsus 

2000/520 kehtetuks peab komisjon nüüd 

kiiresti esitama põhjaliku ajakohastatud 

teabe seniste läbirääkimiste kohta ja selle 

kohta, milline on kohtuotsuse mõju 

edasistele väljakuulutatud läbirääkimistele; 

kutsub komisjoni üles kaaluma viivitamata 

programmi Safe Harbor alternatiive ja 

mõju, mida kohtuotsus avaldab mis tahes 

muudele direktiivi 1995/46/EÜ alusel 

isikuandmete USAle edastamiseks ette 

nähtud instrumentidele, ning andma sellest 

aru 2015. aasta lõpuks;  

16. heidab ette asjaolu, et Euroopa 

Parlament ei ole komisjonilt saanud 13 

soovituse rakendamise hetkeseisu kohta 

ühtegi ametlikku teatist, kuigi komisjon 

teatas oma kavatsusest teha seda 2014. 

aasta suveks; rõhutab, et pärast Euroopa 

Liidu Kohtu otsust tunnistada otsus 

2000/520 kehtetuks peab komisjon nüüd 

kiiresti esitama põhjaliku ajakohastatud 

teabe seniste läbirääkimiste kohta ja selle 

kohta, milline on kohtuotsuse mõju 

edasistele väljakuulutatud läbirääkimistele; 

kutsub komisjoni üles kaaluma viivitamata 

programmi Safe Harbor alternatiive ja 

mõju, mida kohtuotsus avaldab mis tahes 

muudele isikuandmete USAle 

edastamiseks ette nähtud instrumentidele, 

ning andma sellest aru 2015. aasta lõpuks;  

Or. en 
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Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE 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 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  20 a. nõuab taas terroristide rahastamise 

jälgimise programmi lepingu peatamist; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  14 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL 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 38 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

38. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 

komisjon ei ole reageerinud Euroopa 

Parlamendi palvele korraldada uurimine 

seoses rikkumisest teatajate kõikehõlmava 

Euroopa kaitseprogrammiga, ning kutsub 

komisjoni üles esitama hiljemalt 2016. 

aasta lõpuks selle kohta teatise; 

38. väljendab kahetsust asjaolu üle, et 

komisjon ei ole reageerinud Euroopa 

Parlamendi palvele korraldada uurimine 

seoses rikkumisest teatajate kõikehõlmava 

Euroopa kaitseprogrammiga, ning kutsub 

komisjoni üles esitama 2016. aasta lõpuks 

ettepanekut direktiivi kohta, mis käsitleb 

luurealastest rikkumistest teatajate 

miinimumkaitset Euroopas; 

Or. en 
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Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

fraktsiooni GUE/NGL 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 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; osutab eelkõige selle otsuse 

punktidele 58 ja 59, milles nõutakse 

selgelt, et andmete kogumisel tuleb lähtuda 

pigem sihipärasest käsitusest ning mitte 

koguda kõiki andmeid; märgib, et 

Euroopa Liidu Kohus langetas 6. 

oktoobril 2015. aastal otsuse, et valimatu 

ulatuslik jälgimine puudutab eraelu 

puutumatuse õiguse põhisisu; palub 

komisjonil alustada rikkumismenetlusi 

nende liikmesriikide suhtes, kus ikka veel 

kehtivad andmete säilitamise alased 

õigusaktid; 

Or. en 

 


