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LV Vienoti daudzveidībā LV 

4.4.2017 B8-0235/1 

Grozījums Nr.  1 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

9. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

9. uzskata, ka, neraugoties ASV 

valdības saistībām un garantijām privātuma 

vairoga regulējumam pievienotajās 

vēstulēs, joprojām pastāv nopietnas bažas 

attiecībā uz komerciālajiem aspektiem, 

valsts drošību un tiesībaizsardzību; 

9. uzskata, ka, neraugoties ASV 

valdības saistībām un garantijām privātuma 

vairoga regulējumam pievienotajās 

vēstulēs, joprojām pastāv nopietns 

satraukums attiecībā uz komerciālajiem 

aspektiem, valsts drošību un 

tiesībaizsardzību; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Grozījums Nr.  2 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

20.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 20.a ar bažām atzīmē, ka 2017. gada 

23. un 28. martā attiecīgi ASV Senāts un 

Pārstāvju palāta balsojumā noraidīja 

noteikumu, ko Federālā sakaru komisija 

bija iesniegusi attiecībā uz “Platjoslas un 

citu telekomunikāciju pakalpojumu 

klientu privātuma aizsardzību”, un tas 

praksē nozīmē, ka nebūs spēkā platjoslas 

privātuma noteikumi, saskaņā ar kuriem 

interneta pakalpojumu sniedzējiem būtu 

jāsaņem nepārprotama patērētāju 

piekrišana, pirms tie reklāmdevējiem un 

citiem uzņēmumiem pārdod vai dalās ar 

tīmekļa pārlūkošanas datiem un citu 

privātu informāciju; uzskata, ka šis ir vēl 

viens apdraudējums privātuma 

aizsardzībai Amerikas Savienotajās 

Valstīs; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Grozījums Nr.  3 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 23.a ar bažām norāda, ka līdz 

2017. gada 30. martam bija iecelts tikai 

viens no pieciem paredzētajiem locekļiem 

Privātuma un pilsonisko brīvību 

pārraudzības padomē (PCLOB), kas ir 

viena no galvenajām uzraudzības 

struktūrām ASV, un kuras uzdevums ir 

nodrošināt, lai ES iedzīvotāju personas 

dati netiktu ļaunprātīgi izmantoti; pauž 

satraukumu par to, ka PCLOB var netikt 

nodrošināts kvorums, lai būtu iespējams 

pieņemt efektīvus lēmumus par privātuma 

vairoga nodrošināto aizsardzību; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Grozījums Nr.  4 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

23.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  23.b ar bažām norāda, ka 2017. gada 

30. martā trīs no piecām paredzētajām 

amata vietām bija brīvas Federālajā 

tirdzniecības komisijā (FTC), kura 

nodrošina privātuma vairoga īstenošanu; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Grozījums Nr.  5 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

25.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 25.a pauž bažas, ka pēc Parlamenta 

2016. gada 26. maija rezolūcijas 

pieņemšanas veiktie uzlabojumi nebūs 

pietiekami, lai Eiropas Savienības Tiesa 

Komisijas (ES) 2016/1250 Īstenošanas 

lēmumu par privātuma vairogu neatzītu 

par spēkā neesošu; tāpēc pauž bažas, ka 

tas iedragās vispārējo paļāvību Komisijas 

īstenošanas lēmumu atbilstībai un nodarīs 

kaitējumu Komisijas jaunajai stratēģijai 

par personas datu apmaiņu un 

aizsardzību globalizētajā pasaulē; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Grozījums Nr.  6 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

26. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

26. aicina Komisiju veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka privātuma vairogs pilnībā atbilst 

Regulai (ES) 2016/679, kuru piemēros no 

2018. gada 16. maija, un ES Hartai; 

26. aicina Komisiju veikt visus 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, 

ka privātuma vairogs pilnībā atbilst 

Regulai (ES) 2016/679, kuru piemēros no 

2018. gada 16. maija, un ES Hartai; 

uzskata, ka šādiem pasākumiem būtu 

jāparedz vai nu privātuma vairoga pilnīga 

pārskatīšana, kam būtu jānotiek 

vienlaikus ar sarunām par būtiskām 

izmaiņām ASV tiesību aktos un praksē, 

vai arī Komisijas Īstenošanas lēmuma 

(ES) 2016/1250 atcelšana pirms 

2018. gada 16. maija; 

Or. en 


