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4.4.2017 B8-0235/1 

Predlog spremembe  1 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 9 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

9. meni, da kljub zavezam in 

zagotovilom vlade ZDA v pismu, 

priloženem sporazumu o zasebnostnem 

ščitu, ostajajo neodgovorjena pomembna 

vprašanja, ki zadevajo nekatere trgovinske 

vidike, nacionalno varnost in kazenski 

pregon; 

9. meni, da kljub zavezam in 

zagotovilom vlade ZDA v pismih, 

priloženih sporazumu o zasebnostnem 

ščitu, ostajajo pomembni pomisleki glede 

nekaterih trgovinskih vidikov, nacionalne 

varnosti in kazenskega pregona; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Predlog spremembe  2 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 20 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 20a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da sta 

senat in predstavniški dom ZDA dne 23. 

oziroma 28. marca 2017 z glasovanjem 

zavrnila predpis, ki ga je predložila zvezna 

komisija za komunikacije v zvezi z 

varovanjem zasebnosti uporabnikov 

širokopasovnih in drugih 

telekomunikacijskih storitev, kar v praksi 

pomeni, da so odpravljena pravila 

spoštovanja zasebnosti, v skladu s 

katerimi bi morali ponudniki internetnih 

storitev pridobiti izrecno soglasje 

uporabnika pred prodajo podatkov o 

brskanju po spletu in drugih zasebnih 

informacij oglaševalcem in drugim 

podjetjem ali izmenjavo z njimi; meni, da 

to še dodatno ogroža varstvo zasebnosti v 

Združenih državah Amerike; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Predlog spremembe  3 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 23a. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da ima 

odbor za nadzor zasebnosti in 

državljanskih svoboščin (PCLOB), ki je 

ključni nadzorni organ ZDA in 

zagotavlja, da se osebni podatki 

državljanov EU ne zlorabijo, od 30. aprila 

2017 le enega imenovanega člana od 

petih; je zaskrbljen, da odbor za nadzor 

zasebnosti in državljanskih svoboščin ne 

bo imel potrebne sklepčnosti za 

sprejemanje učinkovitih odločitev za 

varstvo, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Predlog spremembe  4 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  23b. z zaskrbljenostjo ugotavlja, da so 

od 30. marca 2017 prosta tri od petih mest 

v zvezni komisiji za trgovino, ki uveljavlja 

določbe zasebnostnega ščita; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Predlog spremembe  5 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 25 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

 25a. je zaskrbljen  da izboljšave, 

dosežene po resoluciji z dne 26. maja 

2016, ne bodo zadoščale, da Sodišče 

Evropske unije ne bi razveljavilo 

Izvedbenega sklepa Komisije (EU) 

2016/1250 o zasebnostnem ščitu; je zato 

zaskrbljen, da bo to oslabilo splošno 

zaupanje v izvedbeni sklep Komisije o 

ustreznosti in bo torej škodovalo novi 

strategiji Komisije za izmenjavo in varstvo 

podatkov v globaliziranem svetu; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Predlog spremembe  6 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 26 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

26. poziva Komisijo, naj sprejme vse 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo 

zasebnostni ščit v celoti skladen z Uredbo 

(EU) št. 2016/679, ki se bo uporabljala od 

16. maja 2018, in z Listino EU; 

26. poziva Komisijo, naj sprejme vse 

potrebne ukrepe za zagotovitev, da bo 

zasebnostni ščit v celoti skladen z Uredbo 

(EU) št. 2016/679, ki se bo uporabljala od 

16. maja 2018, in z Listino EU; meni, da bi 

morali ti ukrepi obsegati popolno revizijo 

zasebnostnega ščita, ki naj poteka hkrati s 

pogajanji o vsebinskih spremembah 

ameriških zakonov in praks , ali pa 

razveljavitev Izvedbenega sklepa Komisije 

(EU) 2016/1250, in sicer pred 16. majem 

2018; 

Or. en 

 

 


