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4.4.2017 B8-0235/1 

Amendamentul  1 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

9. consideră că, în pofida 

angajamentelor și a asigurărilor prezentate 

de guvernul SUA în scrisorile atașate la 

acordul referitor la Scutul de 

confidențialitate, există în continuare 

întrebări majore cu privire la anumite 

aspecte comerciale, la securitatea națională 

și la asigurarea respectării legii; 

9. consideră că, în pofida 

angajamentelor și a asigurărilor prezentate 

de guvernul SUA în scrisorile atașate la 

acordul referitor la Scutul de 

confidențialitate, există în continuare 

preocupări majore cu privire la anumite 

aspecte comerciale, la securitatea națională 

și la asigurarea respectării legii; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Amendamentul  2 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 20a. ia act cu îngrijorare de faptul că, 

la 23 și, respectiv, 28 martie 2017, atât 

Senatul SUA, cât și Camera 

Reprezentanților au votat în favoarea 

respingerii normei prezentate de Comisia 

federală pentru comunicații referitoare la 

„Protecția vieții private a clienților 

serviciilor de bandă largă și ai altor 

servicii de telecomunicații”, care, în 

practică, elimină normele referitoare la 

protecția vieții private în contextul 

serviciilor de bandă largă, care ar fi 

obligat furnizorii de servicii de internet să 

obțină consimțământul explicit al 

consumatorilor înainte de vânzarea sau 

schimbul de date de navigare pe internet 

și alte informații confidențiale cu 

agențiile de publicitate și alte 

întreprinderi; consideră că acest lucru 

este încă o amenințare la adresa protecției 

vieții private în Statele Unite; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Amendamentul  3 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 23a. ia act cu îngrijorare de faptul că, 

începând cu 30 martie 2017, Consiliul de 

supraveghere a vieții private și a libertății 

civile (PCLOB), un consiliu de 

supraveghere esențial în ceea ce privește 

garantarea de către SUA a faptului că 

datele cu caracter personal ale cetățenilor 

UE nu sunt utilizate în mod abuziv, nu 

are decât un singur membru desemnat, 

din cinci; este alarmat de faptul că 

PCLOB ar putea să nu aibă cvorumul 

pentru luarea de decizii efective în ceea ce 

privește protecția oferită de Scutul de 

confidențialitate; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Amendamentul  4 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  23b. ia act cu îngrijorare de faptul că, 

începând cu 30 martie 2017, Comisia 

Federală pentru Comerț (FTC), care 

garantează punerea în aplicare a Scutului 

de confidențialitate, are trei dintre cele 

cinci locuri vacante; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Amendamentul  5 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 25 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 25a. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la faptul că îmbunătățirile aduse ulterior 

rezoluției sale din 26 mai 2016 nu vor fi 

suficiente pentru a împiedica Curtea 

Europeană de Justiție să invalideze 

Decizia de punere în aplicare a Comisiei 

(UE) 2016/1250 privind Scutul de 

confidențialitate; de aceea, își exprimă 

îngrijorarea cu privire la faptul că acest 

lucru va submina încrederea generală în 

deciziile de punere în aplicare ale 

Comisiei privind caracterul adecvat și, 

astfel, va afecta noua strategie a Comisiei 

privind schimbul și protecția datelor într-o 

lume globalizată; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Amendamentul  6 

Jan Philipp Albrecht 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere de rezoluție B8-0235/2017 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

26. invită Comisia să ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că Scutul de 

confidențialitate va respecta întru totul 

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 care se 

aplică de la 16 mai 2018 și Carta UE; 

26. invită Comisia să ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că Scutul de 

confidențialitate va respecta întru totul 

Regulamentul (UE) nr. 2016/679 care se 

aplică de la 16 mai 2018 și Carta UE; 

consideră că astfel de măsuri ar trebui să 

includă fie o revizuire integrală a 

Scutului de confidențialitate, care ar 

trebui să fie însoțită de negocierea unor 

modificări substanțiale în legislația și 

practicile din SUA, fie abrogarea Deciziei 

de punere în aplicare (UE) 2016/1250 a 

Comisiei până la data de 16 mai 2018; 

Or. en 

 

 


