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Punkt 12 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

12. tunneb heameelt USA valitsuse 

pingutuste üle taastada raamlepingu abil 

usaldust ja asjaolu üle, et 2015. aasta 

õiguskaitset käsitlev seadus on esitatud 

kongressile; peab ülimalt oluliseks tagada 

ELi kodanikele ja üksikisikutele, kelle 

isikuandmeid töödeldakse ELis ja 

edastatakse USA-le, samadel asjaoludel 

samasugused tõhusat õiguskaitset 

puudutavad õigused, ilma et toimuks ELi ja 

USA kodanike vahelist diskrimineerimist; 

kutsub kongressi üles võtma vastu seaduse, 

mis selle tagab; rõhutab, et õiguskaitset 

käsitleva seaduse vastuvõtmine USA 

Kongressi poolt on raamlepingu 

allkirjastamise ja sõlmimise üks 

eeltingimus; 

12. tunneb heameelt USA valitsuse 

pingutuste üle taastada raamlepingu abil 

usaldust ja tunneb eelkõige heameelt 

asjaolu üle, et 2015. aasta õiguskaitset 

käsitlev seadus võeti esindajatekojas 20. 

oktoobril 2015. aastal edukalt vastu, 

rõhutades olulisi ja positiivseid samme, 

mida USA on teinud ELi muredele 

reageerimiseks; peab ülimalt oluliseks 

tagada ELi kodanikele ja üksikisikutele, 

kelle isikuandmeid töödeldakse ELis ja 

edastatakse USA-le, samadel asjaoludel 

samasugused tõhusat õiguskaitset 

puudutavad õigused, ilma et toimuks ELi ja 

USA kodanike vahelist diskrimineerimist; 

kutsub USA Senatit üles võtma vastu 

seaduse, mis selle tagab; rõhutab, et 

õiguskaitset käsitleva seaduse 

vastuvõtmine USA Kongressi poolt on 

raamlepingu allkirjastamise ja sõlmimise 

üks eeltingimus; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. rõhutab, et ELi ja USA vahelised 

toimivad suhted on mõlema osapoole jaoks 

jätkuvalt erakordselt olulised; märgib, et 

jälgimist puudutavad paljastused on 

vähendanud avalikkuse toetust nendele 

suhetele, ning rõhutab, et tuleb võtta 

meetmeid usalduse taastamiseks, eriti kui 

võtta arvesse praegust pakilist vajadust 

koostöö järele paljude mõlemale muret 

valmistavate geopoliitiliste probleemide 

lahendamisel; rõhutab sellega seoses, et 

USA ja ELi vahel tuleb läbirääkimiste teel 

leida terviklik põhiõigusi austav lahendus; 

23. rõhutab, et ELi ja USA vahelised 

suhted on mõlema osapoole jaoks jätkuvalt 

erakordselt olulised, eelkõige võitluses 

terrorismi ning raskete kuritegude ja 

organiseeritud kuritegevuse vastu ning 

edukate majandus- ja kaubandussuhete 

loomisel; nõuab kiiret koostööd paljude 

mõlemale muret valmistavate ja huvi 

pakkuvate geopoliitiliste probleemide 

lahendamisel; märgib, et sellised suhted 

peaksid põhinema usaldusel ja koostööl, 

ning rõhutab sellega seoses, et USA ja ELi 

vahel tuleb läbirääkimiste teel leida 

lahendused;  

Or. en 
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Põhjendus F a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 F a. arvestades, et andmete ja teabe 

piiriülene liikumine on tänapäeval 

maailmamajanduse liikumapanev jõud, 

ning arvestades, et on selge, et piiriülene 

andmeedastus annab ettevõtetele ja 

tarbijatele juurdepääsu parimale 

võimalikule tehnikale ja teenustele, ning 

arvestades, et sujuv piiriülene 

teabeedastus on seepärast ELi majanduse 

kasvu ja edukuse jaoks kriitilise 

tähtsusega;  

Or. en 
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Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 17 a. rõhutab, et Atlandi-ülesed 

andmevood on saanud viimaste 

kümnendite jooksul Atlandi-üleste 

majandussuhete strateegiliseks ja 

vajalikuks osaks ning neil on tulevikus 

keskne tähtsus loendamatute võimaluste 

loomisel ettevõtetele, väikestele ja 

keskmise suurusega ettevõtjatele ja 

tarbijatele mõlemal pool Atlandi ookeani; 

rõhutab seetõttu pakilist vajadust 

usaldusväärsete lahenduste järele, mis 

tagaksid, et neid seaduspäraseid 

andmevoogusid ei peatataks; 

Or. en 

 

 

 

 


