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4.4.2017 B8-0235/7 

Tarkistus  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

17 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  17 a. panee erittäin huolestuneena 

merkille, että liitteessä VI (Kansallisen 

tiedusteluviraston päälakimiehen Robert 

Littin kirje) mainittu yksityisyyden suojan 

ja kansalaisvapauksien valvonnasta 

vastaava lautakunta (Privacy and Civil 

Liberties Oversight Board, PCLOB), joka 

on lailla perustettu riippumaton elin, 

jonka tehtävänä on analysoida ja 

tarkastaa terrorismin vastaisia ohjelmia ja 

toimintaperiaatteita ja muun muassa 

signaalitiedustelun hyödyntämistä sen 

varmistamiseksi, että kyseisissä toimissa 

suojataan yksityisyyttä ja 

kansalaisvapauksia riittävästi, menetti 

päätösvaltaisuutensa 7. tammikuuta 2017 

eikä siitä tule päätösvaltaista ennen kuin 

Yhdysvaltojen presidentti nimittää uudet 

jäsenet ja senaatti vahvistaa heidän 

nimityksensä; tähdentää, että kun 

lautakunta ei ole päätösvaltainen, sillä on 

vähemmän valtaa eikä se voi ryhtyä 

tiettyihin lautakunnan hyväksyntää 

edellyttäviin toimiin, joten se ei voi 

esimerkiksi käynnistää valvontahankkeita 

tai tehdä valvontasuosituksia, mikä 

heikentää vakavasti Yhdysvaltojen 

viranomaisten tämän alan säännösten 

noudattamisen valvonnasta antamia 

takeita ja vakuutuksia; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Tarkistus  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

21 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 a. muistuttaa, että vaikka 

henkilöiden, myös EU:n rekisteröityjen, 

käytettävissä on Yhdysvalloissa useita 

oikeussuojakeinoja, kun he ovat olleet 

laittoman (sähköisen) valvonnan 

kohteena kansallisen turvallisuuden 

nimissä, on kuitenkin selvää, että tämä ei 

koske eräitä Yhdysvaltojen 

tiedusteluviranomaisten käytössä olevia 

oikeusperustoja (esimerkiksi 

toimeenpanoasetus 12333); toteaa lisäksi, 

että vaikka periaatteessa 

ei-yhdysvaltalaisten henkilöiden 

käytettävissä on oikeussuojakeinoja, 

esimerkiksi kun on kyse FISAn 

mukaisesta valvonnasta, käytössä olevat 

kanneperusteet ovat vähäiset ja 

henkilöiden (myös yhdysvaltalaisten) 

nostamat kanteet jätetään tutkimatta, jos 

ne eivät pysty osoittamaan 

kanneoikeuttaan, mikä rajoittaa pääsyä 

yleisiin tuomioistuimiin; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Tarkistus  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

21 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  21 b. kehottaa komissiota arvioimaan 

yleisen turvallisuuden parantamisesta 

Yhdysvaltojen alueella 25. tammikuuta 

2017 annetun toimeenpanoasetuksen 

vaikutusta ja erityisesti sitä, mitä 

vaikutusta on sen 14 pykälällä, jonka 

mukaan ulkomaalaiset on jätettävä 

yksityisyyden suojaa koskevassa laissa 

säädetyn henkilön tunnistamisen 

mahdollistavia tietoja koskevan suojan 

ulkopuolelle, mikä on vastoin kirjallisia 

vakuutuksia, joiden mukaan henkilöillä 

on käytössään oikeussuojakeinoja 

tapauksissa, joissa Yhdysvaltojen 

viranomaiset ovat päässeet käsiksi 

tietoihin; pyytää komissiota toimittamaan 

yksityiskohtaisen oikeudellisen analyysin 

toimeenpanoasetuksen toimenpiteiden 

vaikutuksesta eurooppalaisten 

mahdollisuuksiin käyttää 

oikeussuojakeinoja ja oikeuteen hakea 

muutosta oikeusteitse Yhdysvalloissa; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Tarkistus  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. muistuttaa, että 26. toukokuuta 

2016 antamassaan päätöslauselmassa 

parlamentti katsoi, että Yhdysvaltojen 

ulkoministeriön perustama 

oikeusasiamiesmekanismi ei ole riittävän 

riippumaton ja sillä ei ole asianmukaista 

toimivaltaa hoitaakseen tehtävänsä ja 

tarjotakseen tehokkaita oikeussuojakeinoja 

EU:n kansalaisille; toteaa, että 

Yhdysvaltojen hallituksen lausuntojen ja 

vakuutusten mukaan oikeusasiamiehen 

virasto on riippumaton Yhdysvaltojen 

tiedustelupalveluista, että mikään ei 

vaikuta epäasianmukaisesti sen toimintaan 

ja että lisäksi se toimii yhteistyössä muiden 

sellaisten riippumattomien 

valvontaviranomaisten kanssa, joilla on 

todellista valvontavaltaa Yhdysvaltojen 

tiedusteluyhteisöön; kantaa yleisesti huolta 

siitä, että sääntöjen rikkomisesta vahinkoa 

kärsinyt henkilö voi ainoastaan pyytää 

tietojen hävittämistä ja/tai niiden käsittelyn 

keskeyttämistä, mutta ei ole oikeutettu 

korvauksiin; 

23. muistuttaa, että 26. toukokuuta 

2016 antamassaan päätöslauselmassa 

parlamentti katsoi, että Yhdysvaltojen 

ulkoministeriön perustama 

oikeusasiamiesmekanismi ei ole riittävän 

riippumaton ja sillä ei ole asianmukaista 

toimivaltaa hoitaakseen tehtävänsä ja 

tarjotakseen tehokkaita oikeussuojakeinoja 

EU:n kansalaisille; huomauttaa, että tähän 

mennessä Yhdysvaltojen uusi hallinto ei 

ole nimittänyt uutta oikeusasiamiestä 

tähän tehtävään heinäkuussa 2016 

nimitetyn talouskasvusta, energiasta ja 

ympäristöstä vastaavan alivaltiosihteerin 

toimikauden päätyttyä; katsoo, että niin 

kauan kuin Yhdysvaltoihin ei ole nimitetty 

riippumatonta oikeusasiamiestä, jolla on 

riittävät toimivaltuudet, sen vakuutuksilla 

tehokkaiden oikeussuojakeinojen 

tarjoamisesta EU:n alueella asuville 

henkilöille ei ole mitään merkitystä; 
kantaa yleisesti huolta siitä, että sääntöjen 

rikkomisesta vahinkoa kärsinyt henkilö voi 

ainoastaan pyytää tietojen hävittämistä 

ja/tai niiden käsittelyn keskeyttämistä, 

mutta ei ole oikeutettu korvauksiin; 

Or. en 

 

 


