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BG Единство в многообразието BG 

4.4.2017 B8-0235/1 

Изменение  1 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 9 

 

Предложение за резолюция Изменение 

9. счита, че въпреки ангажиментите 

и гаранциите, поети от правителството 

на САЩ посредством писма, приложени 

към договореностите относно Щита за 

личните данни, остават открити важни 

въпроси по отношение на определени 

търговски аспекти, националната 

сигурност и правоприлагането; 

9. счита, че въпреки ангажиментите 

и гаранциите, поети от правителството 

на САЩ посредством писма, приложени 

към договореностите относно Щита за 

личните данни, остават открити важни 

въпроси, пораждащи загриженост, по 

отношение на определени търговски 

аспекти, националната сигурност и 

правоприлагането; 

Or. en 
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BG Единство в многообразието BG 

 

4.4.2017 B8-0235/2 

Изменение  2 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 20a. отбелязва със загриженост, че 

на 23 и 28 март 2017 г. съответно 

Сенатът и Камарата на 

представителите на САЩ гласуваха 

за отхвърляне на правилото, 

предложено от Федералната комисия 

по далекосъобщенията, свързано със 

„Защита на неприкосновеността на 

личния живот на клиенти на 

широколентови и други 

далекосъобщителни услуги“, като по 

този начин на практика се премахват 

правилата за неприкосновеност на 

личния живот при широколентовите 

услуги, съгласно които от 

доставчиците на интернет услуги би 

се изисквало да получат изричното 

съгласие на потребителите преди 

продажба или споделяне на данни 

относно сърфирането в интернет и 

на друга частна информация с 

рекламодатели и други дружества; 

счита, че това е още една заплаха за 

гаранциите за неприкосновеността 

на личния живот в САЩ; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Изменение  3 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 23a. отбелязва със загриженост, че 

към 30 март 2017 г. в Надзорния съвет 

по въпросите на неприкосновеността 

на личния живот и гражданските 

свободи (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board (PCLOB), основен 

надзорен съвет в САЩ, който 

гарантира, че не се злоупотребява с 

личните данни на граждани на ЕС, е 

назначен само един от петима 

членове; изразява тревогата си, че е 

възможно PCLOB да няма кворум, за 

да вземе ефективни решения за 

защитата, осигурявана от Щита за 

личните данни; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Изменение  4 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  23б. отбелязва със загриженост, че 

към 30 март 2017 г. три от петте 

места във Федералната комисия по 

търговия на САЩ (FTC), която 

прилага Щита за личните данни, са 

вакантни; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Изменение  5 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 25 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 25a. изразява загриженост относно 

факта, че подобренията, постигнати 

след приетата на 26 май 2016 г. 

резолюция на Парламента, няма да са 

достатъчни за това Съдът на ЕС да 

не обявява за недействително 

Решение за изпълнение (ЕС) 2016/1250 

на Комисията относно Щита за 

личните данни; поради това изразява 

загриженост, че това ще подкопае 

цялостното доверие в решенията за 

изпълнение на Комисията относно 

адекватността и оттам ще навреди 

на новата стратегия на Комисията 

за обмен и защита на данни в 

глобализирания свят; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Изменение  6 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

Предложение за резолюция B8-0235/2017 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 26 

 

Предложение за резолюция Изменение 

26. призовава Комисията да 

предприеме всички необходими мерки, 

за да гарантира, че Щитът за личните 

данни ще бъде в пълно съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2016/679, който ще се 

прилага от 16 май 2018 г., както и с 

Хартата на ЕС; 

26. призовава Комисията да 

предприеме всички необходими мерки, 

за да гарантира, че Щитът за личните 

данни ще бъде в пълно съответствие с 

Регламент (ЕС) № 2016/679, който ще се 

прилага от 16 май 2018 г.; счита, че 

тези мерки следва да съдържат или 

цялостно преразглеждане на Щита за 

личните данни, което следва да върви 

ръка за ръка с договаряне на 

съществени изменения в правото и 

практиките на САЩ, или отмяна на 

решението за изпълнение (EС) 

2016/1250 на Комисията преди 16 май 

2018 г.; 

Or. en 

 

 


