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27.10.2015 B8-1092/16 

Pakeitimas 16 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE 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 

12 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

12. palankiai vertina JAV administracijos 

pastangas atkurti pasitikėjimą sudarant 

bendrąjį susitarimą, taip pat tai, kad 2015 

m. Kongresui pateiktas svarstyti teisės 

aktas dėl teisminės teisių gynybos (angl. 

Judicial Redress Act); mano, kad 

nepaprastai svarbu tomis pačiomis 

aplinkybėmis užtikrinti tas pačias ES 

piliečių ar asmenų, kurių asmens 

duomenys tvarkomi ES ir perduodami į 

JAV, teises į veiksmingą teisminį savo 

teisių gynimą, vienodai traktuojant ES ir 

JAV piliečius; ragina Kongresą priimti tai 

užtikrinančius teisės aktus; pabrėžia, kad 

viena iš bendrojo susitarimo pasirašymo ir 

sudarymo sąlygų – teisės akto dėl 

teisminės teisių gynybos priėmimas JAV 

Kongrese; 

12. palankiai vertina JAV administracijos 

pastangas atkurti pasitikėjimą sudarant 

bendrąjį susitarimą, o ypač tai, kad 

2015 m. spalio 20 d. Atstovų Rūmai 

sėkmingai priėmė  2015 m. teisės aktą dėl 

teisminės teisių gynybos (angl. Judicial 

Redress Act), kas parodo, jog JAV žengė 

reikšmingus žingsnius teigiama linkme, 

siekdama spręsti ES susirūpinimą 

keliančias problemas; mano, kad 

nepaprastai svarbu tomis pačiomis 

aplinkybėmis užtikrinti tas pačias ES 

piliečių ar asmenų, kurių asmens 

duomenys tvarkomi ES ir perduodami į 

JAV, teises į veiksmingą teisminį savo 

teisių gynimą, vienodai traktuojant ES ir 

JAV piliečius; ragina JAV Senatą priimti 

tai užtikrinančius teisės aktus; pabrėžia, 

kad viena iš bendrojo susitarimo 

pasirašymo ir sudarymo sąlygų – teisės 

akto dėl teisminės teisių gynybos 

priėmimas JAV Kongrese; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Pakeitimas 17 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE 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 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. pabrėžia, kad geri ES ir JAV santykiai 

tebėra itin svarbūs abiems partnerėms; 

atkreipia dėmesį į tai, kad pranešimai apie 

sekimą neigiamai paveikė visuomenės 

paramą šiems santykiams, ir pabrėžia, kad 

reikia imtis priemonių siekiant užtikrinti 

pasitikėjimo atkūrimą, visų pirma 

atsižvelgiant į dabartinę neatidėliotiną 

būtinybę bendradarbiauti daugeliu 

bendros svarbos geopolitinių klausimų; 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia 

ieškoti JAV ir visos ES derybomis 

pasiekiamo sprendimo, kuriuo nebūtų 

pažeidžiamos pagrindinės teisės; 

23. pabrėžia, kad ES ir JAV santykiai 

tebėra itin svarbūs abiems partnerėms, visų 

pirma kovojant su terorizmu ir sunkiais 

nusikaltimais bei organizuotu 

nusikalstamumu ir plėtojant klestinčius 

ekonominius ir prekybinius santykius; 

ragina skubiai imtis bendradarbiavimo 

daugeliu bendros svarbos ir bendro 

intereso geopolitinių klausimų; pažymi, 

kad šie santykiai turėtų būti pagrįsti 

pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, ir 
atsižvelgdamas į tai pabrėžia, kad reikia 

ieškoti JAV ir visos ES derybomis 

pasiekiamų sprendimų;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Pakeitimas 18 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE 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 

F a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 Fa. kadangi tarptautinis duomenų ir 

informacijos judėjimas yra šiandienos 

pasaulinės ekonomikos varomoji jėga, 

kadangi nustatyta, jog tarpvalstybinis 

duomenų perdavimas sudaro galimybes 

įmonėms ir vartotojams naudotis 

geriausiomis esamomis technologijomis ir 

paslaugomis, ir kadangi dėl minėtų 

priežasčių sklandus tarpvalstybinis 

informacijos perdavimas yra itin svarbus 

siekiant užtikrinti ES ekonomikos augimą 

ir sėkmę;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Pakeitimas 19 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE 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 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 17a. pabrėžia, kad per pastaruosius 

dešimtmečius transatlantiniai duomenų 

srautai tapo strateginiu ir būtinu 

transatlantinių ekonominių santykių 

elementu ir turės esminės įtakos siekiant 

ateityje sukurti daugybę galimybių verslui, 

mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir 

vartotojams abiejose Atlanto pusėse; todėl 

pabrėžia, kad reikia skubiai rasti 

patikimus sprendimus siekiant užtikrinti, 

kad nebūtų sutrikdyti tie teisėti duomenų 

srautai; 

Or. en 

 

 


