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27.10.2015 B8-1092/16 

Alteração  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.º 12 

 

Proposta de resolução Alteração 

12. Congratula-se com os esforços 

envidados pela administração dos EUA no 

sentido de restabelecer a confiança através 

do acordo global, bem como com o facto 

de a Lei de 2015 relativa ao recurso 

judicial (Judicial Redress Act of 2015) ter 

sido apresentada ao Congresso dos 

Estados Unidos; considera que é 

primordial garantir os mesmos direitos, em 

igualdade de circunstâncias, de recurso 

judicial efetivo aos cidadãos/pessoas 

singulares da UE cujos dados pessoais são 

tratados na UE e transferidos para os EUA, 

sem qualquer discriminação entre cidadãos 

da UE e dos EUA; insta o Congresso a 

aprovar legislação que garanta a referida 

igualdade de direitos; salienta que a adoção 

da Lei relativa ao recurso judicial pelo 

Congresso dos EUA é um pré-requisito 

para a assinatura e conclusão do acordo 

global; 

12. Congratula-se com os esforços 

envidados pela administração dos EUA no 

sentido de restabelecer a confiança através 

do acordo global, e regozija-se, em 

especial, com o facto de a Lei de 2015 

relativa ao recurso judicial (Judicial 

Redress Act of 2015) ter sido aprovada 

pela Câmara dos Representantes, em 20 

de outubro de 2015, salientando as 

medidas substanciais e positivas adotadas 

pelos EUA para ir ao encontro das 

preocupações da UE; considera que é 

primordial garantir os mesmos direitos, em 

igualdade de circunstâncias, de recurso 

judicial efetivo aos cidadãos/pessoas 

singulares da UE cujos dados pessoais são 

tratados na UE e transferidos para os EUA, 

sem qualquer discriminação entre cidadãos 

da UE e dos EUA; insta o Senado 

norte-americano a aprovar legislação que 

garanta a referida igualdade de direitos; 

salienta que a adoção da Lei relativa ao 

recurso judicial pelo Congresso dos EUA é 

um pré-requisito para a assinatura e 

conclusão do acordo global; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Alteração  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Frisa que uma boa relação entre a UE e 

os EUA continua a ser imprescindível para 

ambas as partes; assinala que as 

revelações sobre a vigilância 

comprometeram o apoio público a esta 

relação, salienta ser imperativo tomar 

medidas para garantir o restabelecimento 

da confiança, designadamente à luz da 

atual necessidade de cooperação no 

âmbito de um grande número de questões 

geopolíticas de interesse comum; salienta, 

neste contexto, que os EUA e a UE no seu 

conjunto têm de encontrar uma solução 

negociada, no respeito dos direitos 

fundamentais; 

23. Frisa que a relação entre a UE e os 

EUA continua a ser imprescindível para 

ambas as partes, nomeadamente no âmbito 

da luta contra o terrorismo e a 

criminalidade grave e organizada, assim 

como do desenvolvimento de uma relação 

económica e comercial próspera; solicita 

a adoção de medidas urgentes de 

cooperação no âmbito de um grande 

número de questões geopolíticas de 

interesse comum; assinala que esta 

relação deve assentar na confiança e na 

cooperação e salienta, neste contexto, que 

os EUA e a UE têm de encontrar soluções 

negociadas;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Alteração  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

Considerando F-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 F-A. Considerando que a circulação 

transfronteiras de dados e informações é 

o motor da atual economia global; 

considerando que está provado que as 

transferências transfronteiras de dados 

permitem que empresas e consumidores 

tenham acesso às melhores tecnologias e 

aos melhores serviços disponíveis, e 

considerando que a transferência 

transfronteiras de informações sem 

descontinuidade assume, por conseguinte, 

importância fundamental para o 

crescimento e o êxito da economia da UE;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Alteração  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 17-A. Salienta que os fluxos 

transatlânticos de dados se tornaram um 

elemento estratégico e necessário das 

relações económicas transatlânticas 

durante as últimas décadas e que, no 

futuro, serão essenciais para a criação de 

inúmeras oportunidades para as 

empresas, nomeadamente as pequenas e 

médias empresas, e para os clientes de 

ambos os lados do Atlântico; frisa, por 

conseguinte, a necessidade urgente de 

soluções fiáveis para garantir que tais 

fluxos de dados legais não sejam 

perturbados; 

Or. en 

 

 


