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27.10.2015 B8-1092/16 

Módosítás  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

12 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

12. üdvözli az amerikai kormány arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

keretmegállapodás révén helyreállítsa a 

bizalmat, valamint hogy a Kongresszus elé 

terjesztették a 2015. évi bírósági 

jogorvoslati törvényt; azt kiemelkedő 

jelentőségűnek tartja annak biztosítása 

szempontjából, hogy azon uniós 

polgárokat/magánszemélyeket, akiknek 

személyes adatait az Unióban feldolgozzák 

és az USA-nak átadják, a hatékony bírósági 

jogorvoslat tekintetében az uniós és az 

amerikai állampolgárok közötti 

megkülönböztetés nélkül minden 

körülmények között ugyanazon jogok 

illessék meg; felhívja a Kongresszust, 

hogy olyan jogszabályt fogadjon el, amely 

ezt garantálja; hangsúlyozza, hogy a 

keretmegállapodás aláírásának és 

megkötésének egyik előfeltétele a bírósági 

jogorvoslatról szóló törvény amerikai 

Kongresszus általi elfogadása; 

12. üdvözli az amerikai kormány arra 

irányuló erőfeszítéseit, hogy a 

keretmegállapodás révén helyreállítsa a 

bizalmat, valamint különösen azt, hogy a 

Képviselőház az Egyesült Államok által az 

uniós aggodalmak nyomán tett pozitív 

lépéseket hangsúlyozva 2015. október 20-

án sikeresen elfogadta a 2015. évi bírósági 

jogorvoslati törvényt; azt kiemelkedő 

jelentőségűnek tartja annak biztosítása 

szempontjából, hogy azon uniós 

polgárokat/magánszemélyeket, akiknek 

személyes adatait az Unióban feldolgozzák 

és az USA-nak átadják, a hatékony bírósági 

jogorvoslat tekintetében az uniós és az 

amerikai állampolgárok közötti 

megkülönböztetés nélkül minden 

körülmények között ugyanazon jogok 

illessék meg; felhívja az amerikai 

Szenátust, hogy olyan jogszabályt 

fogadjon el, amely ezt garantálja; 

hangsúlyozza, hogy a keretmegállapodás 

aláírásának és megkötésének egyik 

előfeltétele a bírósági jogorvoslatról szóló 

törvény amerikai Kongresszus általi 

elfogadása; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Módosítás  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. hangsúlyozza, hogy az EU és az 

Egyesült Államok közötti egészséges 

kapcsolat fenntartása mindkét fél számára 

alapvetően fontos; megjegyzi, hogy a 

megfigyelések napvilágra kerülése aláásta 

e kapcsolat lakosság általi 

támogatottságát, és hangsúlyozza, hogy 

intézkedéseket kell hozni a bizalom 

helyreállítása érdekében, különösen 

annak fényében, hogy jelenleg sürgős 

együttműködésre van szükség számos, 

mindkét felet érintő geopolitikai 

kérdésben; ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy a tárgyalások során az 

Egyesült Államok és az EU egésze között 

létrejövő, az alapvető jogokat tiszteletben 

tartó megoldást kell találni; 

23. hangsúlyozza, hogy az EU és az 

Egyesült Államok közötti kapcsolat 

továbbra is alapvetően fontos mindkét fél 

számára, különösen a terrorizmus és a 

súlyos szervezett bűnözés elleni küzdelem, 

valamint a virágzó gazdasági és 

kereskedelmi kapcsolatok építése terén; 

sürgős együttműködést szorgalmaz 

számos, mindkét felet érintő geopolitikai 

kérdésben, a közös érdekek mentén; 

megállapítja, hogy e kapcsolatnak a 

bizalmon és az együttműködésen kell 

alapulnia, továbbá ezzel összefüggésben 

hangsúlyozza, hogy az Egyesült Államok 

és az EU között tárgyalások útján kell 

megoldásokat találni;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Módosítás  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

F a preambulumbekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 Fa. mivel a mai globális gazdaság 

hajtóereje az adatok és információk 

határokon átnyúló mozgása, mivel 

nyilvánvaló, hogy a határokon átnyúló 

adattovábbítás lehetővé teszi a 

vállalkozások és a fogyasztók számára az 

elérhető legjobb technológiákhoz és 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést, és 

mivel az információk határokon átnyúló, 

zökkenőmentes továbbítása ezért 

alapvetően fontos az uniós gazdaság 

növekedése és sikere szempontjából;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Módosítás  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 17a. hangsúlyozza, hogy a transzatlanti 

adatáramlás az elmúlt évtizedekben a 

transzatlanti gazdasági kapcsolatok 

stratégiai és szükséges elemévé vált, és a 

jövőben létfontosságú lesz abból a 

szempontból, hogy számtalan lehetőséget 

teremt a vállalatok, kis- és 

középvállalkozások és fogyasztók számára 

az Atlanti-óceán mindkét oldalán; 

ennélfogva hangsúlyozza, hogy sürgető 

szükség van megbízható megoldásokra 

annak biztosítása érdekében, hogy a 

jogszerű adatáramlásban ne 

következzenek be zavarok; 

Or. en 

 

 

 


