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27.10.2015 B8-1092/16 

Predlog spremembe  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 12 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

12. pozdravlja prizadevanja administracije 

ZDA, da s krovnim sporazumom obnovi 

zaupanje, kot tudi dejstvo, da je bil zakon o 

pravnih sredstvih (Judicial Redress Act) iz 

leta 2015 predložen kongresu; meni, da je 

izjemno pomembno zagotoviti enake 

pravice do učinkovitega pravnega sredstva 

v vseh enakih okoliščinah za državljane 

EU oziroma posameznike, katerih osebne 

podatke obdelujejo v EU in jih prenašajo v 

ZDA, brez razlikovanja med državljani EU 

in ZDA; poziva kongres, naj sprejme 

zakonodajo, s katero bo to zagotovil; 

poudarja, da je eden od pogojev za podpis 

in sklenitev krovnega sporazuma sprejetje 

zakona o pravnih sredstvih v ameriškem 

kongresu; 

12. pozdravlja prizadevanja administracije 

ZDA, da s krovnim sporazumom obnovi 

zaupanje, in zlasti dejstvo, da je bil zakon 

o pravnih sredstvih (Judicial Redress Act) 

iz leta 2015 dne 20. oktobra uspešno 

sprejet v predstavniškem domu, kar 

poudarja znatne in pozitivne ukrepe ZDA 

v odgovor na pomisleke EU; meni, da je 

izjemno pomembno zagotoviti enake 

pravice do učinkovitega pravnega sredstva 

v vseh enakih okoliščinah za državljane 

EU oziroma posameznike, katerih osebne 

podatke obdelujejo v EU in jih prenašajo v 

ZDA, brez razlikovanja med državljani EU 

in ZDA; poziva senat ZDA, naj sprejme 

zakonodajo, s katero bo to zagotovil; 

poudarja, da je eden od pogojev za podpis 

in sklenitev krovnega sporazuma sprejetje 

zakona o pravnih sredstvih v ameriškem 

kongresu; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Predlog spremembe  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. poudarja, da ostaja zdrav odnos med 

EU in ZDA izjemno pomemben za oba 

partnerja; ugotavlja, da so razkritja o 

nadzoru spodkopala javno podporo temu 

odnosu, in poudarja, da je treba sprejeti 

ukrepe za ponovno vzpostavitev zaupanja, 
zlasti v luči sedanje nujne potrebe po 

sodelovanju pri številnih skupnih 

geopolitičnih vprašanjih; v tem kontekstu 

poudarja, da je treba med EU in ZDA najti 

sporazumno rešitev kot celoto, ki bo 

spoštovala temeljne pravice; 

23. poudarja, da ostaja odnos med EU in 

ZDA izjemno pomemben za oba partnerja, 

zlasti v boju proti terorizmu ter hudemu in 

organiziranemu kriminalu, pa tudi pri 

gradnji uspešnega gospodarskega in 

trgovinskega odnosa; poziva k nujnemu 
sodelovanju pri številnih skupnih 

geopolitičnih vprašanjih; ugotavlja, da bi 

moral ta odnos temeljiti na zaupanju in 

sodelovanju, ter v tem kontekstu poudarja, 

da je treba rešitve med ZDA in EU doseči s 

pogajanji;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Predlog spremembe  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Uvodna izjava Fa (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  Fa. ker je čezmejni pretok podatkov in 

informacij gonilo današnjega svetovnega 

gospodarstva, ker je splošno sprejeto, da 

čezmejni prenos podatkov podjetjem in 

potrošnikom omogoča dostop do 

najboljših razpoložljivih tehnologij in 

storitev, in ker je zato neoviran čezmejni 

prenos informacij kritičnega pomena za 

rast in uspeh gospodarstva EU;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Predlog spremembe  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 17a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. poudarja, da so čezatlantski tokovi 

podatkov v zadnjih desetletjih postali 

strateški in nujen element čezatlantskega 

gospodarskega odnosa in bodo v 

prihodnje bistveni za ustvarjanje neštetih 

priložnosti za podjetja, tudi mala in 

srednja, ter kupce na obeh straneh 

Atlantika; zato poudarja nujno potrebo po 

zanesljivih rešitvah, s katerimi bi 

zagotovili, da ti zakoniti tokovi podatkov 

ne bodo prekinjeni; 

Or. en 

 

 


