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27.10.2015 B8-1092/10 

Tarkistus  10 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

1 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 1 a. kehottaa EU:n jäsenvaltioita 

luopumaan mahdollisista rikossyytteistä, 

joita on esitetty Edward Snowdenia 

vastaan, ja tarjoamaan hänelle suojaa 

kolmansien osapuolien toteuttamalta 

syytteeseen asettamiselta tai 

luovuttamiselta vastineeksi hänen 

toiminnastaan tietovuotajana ja 

kansainvälisenä ihmisoikeuksien 

puolustajana; 

Or. en
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27.10.2015 B8-1092/11 

Tarkistus  11 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

8 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  8 a. vaatii keskeyttämään TTIP-

neuvottelut siihen asti, että Yhdysvallat on 

saatu lopettamaan Euroopan 

teollisuuteen kohdistuva vakoilu; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Tarkistus  12 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

16 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

16. pitää valitettavana, että parlamentti ei 

ole vielä saanut komissiolta virallista 

tiedonantoa näiden kolmentoista 

suosituksen täytäntöönpanon edistymisestä, 

vaikka komissio oli ilmoittanut antavansa 

tiedonannon kesään 2014 mennessä; 

korostaa, että nyt kun Euroopan unionin 

tuomioistuin on päättänyt julistaa 

päätöksen 2000/520 pätemättömäksi, 

komission on pikaisesti esitettävä 

perinpohjainen päivitetty tilannekatsaus 

neuvottelujen tähänastisesta etenemisestä 

ja tuomion vaikutuksesta 

jatkoneuvotteluihin, joista on ilmoitettu; 

kehottaa komissiota pohtimaan viipymättä 

vaihtoehtoja safe harbor -järjestelmälle ja 

tuomion vaikutusta muihin direktiivin 

1995/46/EY piiriin kuuluviin, 
henkilötietojen siirtämistä Yhdysvaltoihin 

koskeviin välineisiin sekä raportoimaan 

asiasta vuoden 2015 loppuun mennessä; 

16. pitää valitettavana, että parlamentti ei 

ole vielä saanut komissiolta virallista 

tiedonantoa näiden kolmentoista 

suosituksen täytäntöönpanon edistymisestä, 

vaikka komissio oli ilmoittanut antavansa 

tiedonannon kesään 2014 mennessä; 

korostaa, että nyt kun Euroopan unionin 

tuomioistuin on päättänyt julistaa 

päätöksen 2000/520 pätemättömäksi, 

komission on pikaisesti esitettävä 

perinpohjainen päivitetty tilannekatsaus 

neuvottelujen tähänastisesta etenemisestä 

ja tuomion vaikutuksesta 

jatkoneuvotteluihin, joista on ilmoitettu; 

kehottaa komissiota pohtimaan viipymättä 

vaihtoehtoja safe harbor -järjestelmälle ja 

tuomion vaikutusta muihin henkilötietojen 

siirtämistä Yhdysvaltoihin koskeviin 

välineisiin sekä raportoimaan asiasta 

vuoden 2015 loppuun mennessä; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Tarkistus  13 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  20 a. vaatii jälleen keskeyttämään 

terrorismin rahoittamisen 

jäljittämisohjelmaa (TFTP) koskevan 

sopimuksen soveltamisen; 

Or. en 



 

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

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

27.10.2015 B8-1092/14 

Tarkistus  14 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

38 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

38. pitää valitettavana, että komissio ei ole 

vastannut parlamentin pyyntöön teettää 

selvitys väärinkäytösten paljastajien 

suojelua koskevasta kattavasta unionin 

ohjelmasta, ja kehottaa komissiota 

antamaan asiaa koskevan tiedonannon 

viimeistään vuoden 2016 loppuun 

mennessä; 

38. pitää valitettavana, että komissio ei ole 

vastannut parlamentin pyyntöön teettää 

selvitys väärinkäytösten paljastajien 

suojelua koskevasta kattavasta unionin 

ohjelmasta, ja kehottaa komissiota 

antamaan ehdotuksen direktiiviksi 

tiedustelutoiminnan alan väärinkäytösten 

paljastajien suojelun 

vähimmäisvaatimuksista Euroopassa 
vuoden 2016 loppuun mennessä; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Tarkistus  15 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. kehottaa komissiota laatimaan 

jäsenvaltioille suuntaviivat siitä, miten 

rikosten, mukaan lukien terrorismi, 

ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 

syyteharkintaa varten käytettävät 

henkilötietojen keräämisvälineet saatetaan 

tietojen säilyttämisestä 8. huhtikuuta 2014 

annetun Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomion mukaiseksi; viittaa erityisesti 

tuomion 58 ja 59 kohtaan, joissa vaaditaan 

selvästi tiedonkeruun kohdennettua 

suorittamista kaikkien tietojen keruun 

sijaan; 

41. kehottaa komissiota laatimaan 

jäsenvaltioille suuntaviivat siitä, miten 

rikosten, mukaan lukien terrorismi, 

ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 

syyteharkintaa varten käytettävät 

henkilötietojen keräämisvälineet saatetaan 

tietojen säilyttämisestä 8. huhtikuuta 2014 

annetun Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomion mukaiseksi; viittaa erityisesti 

tuomion 58 ja 59 kohtaan, joissa vaaditaan 

selvästi tiedonkeruun kohdennettua 

suorittamista kaikkien tietojen keruun 

sijaan; huomauttaa, että Euroopan 

unionin tuomioistuin totesi 6. lokakuuta 

2015 antamassaan tuomiossa, että 

valikoimaton laajamittainen valvonta 

vaikuttaa oikeuden yksityisyyteen 

keskeiseen sisältöön; kehottaa komissiota 

aloittamaan rikkomismenettelyn niitä 

jäsenvaltioita vastaan, joissa on vielä 

voimassa tietojen säilyttämistä koskevia 

lakeja; 

Or. en 
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