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4.4.2017 B8-0235/7 

Alteração  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução A8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 17-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  17-A. Observa com grande preocupação 

que o Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board (PCLOB) (órgão de 

fiscalização para a proteção da 

privacidade e das liberdades cívicas), a 

que se refere o anexo VI (carta de Robert 

S. Litt, ODNI), um organismo 

independente, criado por lei, encarregado 

de analisar e rever os programas e 

políticas de luta contra o terrorismo, 

incluindo a utilização de informações de 

origem eletrónica, com vista a garantir 

que protejam a privacidade e as 

liberdades cívicas de modo adequado, 

perdeu o seu quórum em 7 de janeiro de 

2017 e terá falta de quórum até os seus 

novos membros serem nomeados pelo 

Presidente dos EUA e confirmados pelo 

Senado dos EUA; salienta que, numa 

situação falta de quórum, o PCLOB tem 

uma capacidade mais limitada, não 

podendo empreender certas ações que 

requerem a aprovação do órgão de 

direção, como iniciar projetos de 

supervisão ou fazer recomendações de 

fiscalização, enfraquecendo assim 

seriamente as garantias de cumprimento e 

fiscalização dadas pelas autoridades dos 

EUA neste domínio; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Alteração  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução A8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 21-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-A. Recorda que, embora as pessoas, 

incluindo os titulares de dados da UE, 

disponham de várias vias de recurso se 

tiverem sido objeto de vigilância 

(eletrónica) ilegal para efeitos de 

segurança nacional nos EUA, é 

igualmente evidente que pelo menos 

algumas bases jurídicas que os serviços de 

informações dos EUA podem utilizar (por 

exemplo, Decreto Presidencial 12333) não 

são abrangidas; Sublinha, além disso, 

que, mesmo nos casos em que, em 

princípio, existem possibilidades de 

recurso judicial para cidadãos de países 

terceiros, como no que diz respeito à 

vigilância ao abrigo da FISA, as causas 

de ação disponíveis são limitadas e as 

ações apresentadas por pessoas singulares 

(incluindo cidadãos dos EUA) serão 

declaradas inadmissíveis se não 

conseguirem demonstrar «legitimidade», 

o que limita o acesso aos tribunais 

comuns; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Alteração  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução A8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 21-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  21-B. Insta a Comissão a avaliar o 

impacto do Decreto Presidencial 

«Reforçar a segurança pública no interior 

dos Estados Unidos», de 25 de janeiro de 

2017, em particular da sua secção 14, 

sobre a exclusão de cidadãos estrangeiros 

das proteções previstas na lei em matéria 

de privacidade relativas às informações 

pessoais identificáveis, o que está em 

contradição com as garantias escritas 

sobre a existência de mecanismos de 

recurso judicial para as pessoas 

singulares, sempre que os dados sejam 

objeto de acesso pelas autoridades dos 

EUA; solicita à Comissão que comunique 

uma análise jurídica pormenorizada das 

consequências das medidas do Decreto 

Presidencial para as vias de recurso legais 

e o direito ao recurso judicial para os 

europeus nos EUA; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Alteração  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

em nome do Grupo ALDE 

 

Proposta de resolução A8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23. Recorda a sua resolução de 26 de 

maio de 2016, em que considera que o 

mecanismo de mediação criado pelo 

Departamento de Estado dos EUA não é 

suficientemente independente nem é 

dotado dos poderes suficientes para exercer 

as suas funções e garantir vias de recurso 

efetivas aos cidadãos da UE; observa que, 

de acordo com as declarações e as 

garantias apresentadas pelo Governo dos 

EUA, o mediador é independente dos 

serviços de informações dos EUA, isento 

de quaisquer influências indevidas 

suscetíveis de afetar as suas funções e, 

além disso, trabalha em conjunto com 

outros organismos de supervisão 

independentes com poderes de supervisão 

efetivos sobre os serviços de informações 

dos EUA; manifesta preocupação pelo 

facto de uma pessoa afetada por uma 

violação das regras só poder solicitar 

informações e a supressão dos dados e/ou a 

cessação do tratamento ulterior dos 

mesmos, mas não ter direito ao 

ressarcimento dos danos; 

23. Recorda a sua resolução de 26 de 

maio de 2016, em que considera que o 

mecanismo de mediação criado pelo 

Departamento de Estado dos EUA não é 

suficientemente independente nem é 

dotado dos poderes suficientes para exercer 

as suas funções e garantir vias de recurso 

efetivas aos cidadãos da UE; salienta que, 

até à data, a nova Administração dos 

EUA ainda não nomeou um novo 

mediador no seguimento do termo do 

mandato do Subsecretário de Estado do 

Crescimento Económico, da Energia e do 

Ambiente, nomeado para este cargo em 

julho de 2016; considera que, na ausência 

da nomeação de um mediador 

independente e investido de poderes 

suficientes, as garantias apresentadas 

pelos EUA no que diz respeito à 

disponibilização de vias de recurso 

efetivas aos cidadãos da UE são nulas e 

sem efeito; manifesta preocupação pelo 

facto de uma pessoa afetada por uma 

violação das regras só poder solicitar 

informações e a supressão dos dados e/ou a 

cessação do tratamento ulterior dos 

mesmos, mas não ter direito ao 

ressarcimento dos danos; 

Or. en 
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