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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

4.4.2017 B8-0235/1 

Muudatusettepanek  1 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 9 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

9. on seisukohal, et vaatamata USA 

valitsuse võetud kohustustele ja antud 

kinnitustele, mis on esitatud raamistikule 

Privacy Shield lisatud kirjades, on endiselt 

lahendamata olulised küsimused seoses 

teatavate kaubandusaspektide, riikliku 

julgeoleku ja õiguskaitsega; 

9. on seisukohal, et vaatamata USA 

valitsuse võetud kohustustele ja antud 

kinnitustele, mis on esitatud raamistikule 

Privacy Shield lisatud kirjades, on endiselt 

lahendamata olulised probleemid seoses 

teatavate kaubandusaspektide, riikliku 

julgeoleku ja õiguskaitsega; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.4.2017 B8-0235/2 

Muudatusettepanek  2 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 20 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 20 a. märgib murelikult, et USA Senat 

ja Esindajatekoda hääletasid vastavalt 23. 

ja 28. märtsil 2017 föderaalse sideameti 

(Federal Communications Commission) 

esitatud eeskirja vastu, mis oli seotud 

„lairibaühenduse ja muude 

telekommunikatsiooniteenuste klientide 

eraelu puutumatuse kaitsmisega”, millega 

tegelikkuses kõrvaldatakse 

lairibaühenduses eraelu puutumatuse 

eeskirjad, mille kohaselt internetiteenuse 

pakkujatel oleks tulnud taotleda tarbijate 

selgesõnalist nõusolekut, et veebi 

sirvimise andmeid ja muid eraviisilisi 

andmeid reklaamiettevõtjatele ja muudele 

ettevõtetele müüa või neid andmeid 

nendega jagada; on seisukohal, et see 

kujutab endast eraelu puutumatuse 

kaitsemeetmete järjekordset ohtuseadmist 

Ameerika Ühendriikides; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.4.2017 B8-0235/3 

Muudatusettepanek  3 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 23 a. märgib murega, et 30. märtsi 2017. 

aasta seisuga on USA eraelu puutumatuse 

ja kodanikuvabaduste järelevalve 

komisjonil (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board — PCLOB), millel on 

oluline järelevalveroll tagamaks, et ELi 

kodanike isikuandmeid USAs ei 

kuritarvitata, ainult üks määratud liige 

viiest; on mures selle pärast, et PCLOBil 

ei pruugi olla kvoorumit, et teha 

tulemuslikke otsuseid 

andmekaitseraamistiku Privacy Shield 

pakutava kaitse tagamisel; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.4.2017 B8-0235/4 

Muudatusettepanek  4 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  23 b. märgib murelikult, et 30. märtsi 

2017. aasta seisuga on föderaalses 

kaubanduskomisjonis (FTC), mille 

ülesandeks on andmekaitseraamistiku 

Privacy Shield jõustamine, viiest 

ametikohast kolm täitmata; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.4.2017 B8-0235/5 

Muudatusettepanek  5 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 25 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

 25 a. väljendab muret asjaolu üle, et 

parandused, mis on tehtud pärast 

parlamendi 26. mai 2016. aasta 

resolutsiooni, ei ole Euroopa Kohtule 

piisavaks aluseks, et loobuda kehtetuks 

tunnistamast komisjoni rakendusotsust 

(EL) 2016/1250 raamistiku Privacy Shield 

kohta; tunneb seetõttu muret, et see 

õõnestab üldist usaldust komisjoni 

rakendusotsuste piisavuse suhtes ja 

seeläbi kahjustab komisjoni uut 

strateegiat andmete vahetamiseks ja 

kaitseks globaliseerunud maailmas; 

Or. en 
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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

 

4.4.2017 B8-0235/6 

Muudatusettepanek  6 

Jan Philipp Albrecht 

fraktsiooni Verts/ALE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 26 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

26. palub komisjonil võtta kõik 

vajalikud meetmed, et tagada raamistiku 

Privacy Shield täielik vastavus määrusele 

(EL) 2016/679, mida hakatakse kohaldama 

alates 16. maist 2018, ning ELi hartale; 

26. palub komisjonil võtta kõik 

vajalikud meetmed, et tagada raamistiku 

Privacy Shield täielik vastavus määrusele 

(EL) 2016/679, mida hakatakse kohaldama 

alates 16. maist 2018, ning ELi hartale; 

leiab, et sellised meetmed peaksid 

hõlmama kas andmekaitseraamistiku 

Privacy Shield täielikku läbivaatamist, 

millega samaaegselt tuleks läbi rääkida 

oluliste muudatuste üle Ameerika 

Ühendriikide seadustes ja tavades, või 

komisjoni rakendusotsuse (EL) 2016/1250 

kehtetuks tunnistamist enne 16. maid 

2018; 

Or. en 

 

 


