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4.4.2017 B8-0235/7 

Amendamentul  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

 

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 17 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  17a. ia act cu mare îngrijorare de 

faptul că Comitetul de supraveghere în 

materie de protecție a vieții private și a 

libertății civile (PCLOB), la care se face 

referire în anexa VI (scrisoarea adresată 

de Robert S. Litt, ODNI) ca un organism 

independent, constituit prin lege, 

însărcinat să analizeze și să revizuiască 

programele și politicile de combatere a 

terorismului, inclusiv utilizarea 

informațiilor colectate pe baza semnalelor 

electromagnetice, pentru a asigura 

protejarea adecvată a vieții private și a 

libertăților civile, și-a pierdut cvorumul la 

7 ianuarie 2017 și va fi într-o stare de 

cvorum insuficient până în momentul în 

care noi membri ai Consiliului de 

administrație sunt numiți de către 

președintele SUA și confirmați de către 

Senatul SUA; atrage atenția că, într-o 

stare de cvorum insuficient, PCLOB este 

mai limitat în autoritatea sa și nu poate 

întreprinde anumite acțiuni care necesită 

aprobarea Consiliului, cum ar fi inițierea 

de proiecte de supraveghere sau 

elaborarea de recomandări de 

supraveghere, fapt care subminează în 

mod grav garanțiile și asigurările în 

materie de conformitate și supraveghere 

acordate de către autoritățile SUA în acest 

domeniu;  
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4.4.2017 B8-0235/8 

Amendamentul  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

 

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 21 a (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. reamintește că, deși persoanele 

fizice, inclusiv persoanele vizate din UE, 

au la dispoziție o serie de căi de atac în 

cazul în care au făcut obiectul unei 

supravegheri (electronice) ilegale în 

scopuri legate de securitatea națională în 

SUA, este la fel de clar că cel puțin 

anumite temeiuri juridice care pot fi 

utilizate de autoritățile americane de 

informații (de exemplu, Decretul 

prezidențial 12333) nu sunt incluse; 

evidențiază, în plus, faptul că, inclusiv în 

cazul în care există, în principiu, căi de 

atac pentru persoanele care nu sunt 

cetățeni ai SUA, de exemplu pentru 

supravegherea în temeiul FISA, direcțiile 

de acțiune disponibile sunt limitate, iar 

cererile prezentate de persoane (inclusiv 

cetățeni americani), vor fi declarate 

inadmisibile atunci când acestea nu pot 

arăta că au „calitate procesuală”, fapt 

care limitează accesul la instanțele 

ordinare; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Amendamentul  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

 

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 21 b (nou) 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21b. invită Comisia să evalueze 

impactul Decretului prezidențial privind 

„Îmbunătățirea siguranței publice pe 

teritoriul Statelor Unite” din 25 ianuarie 

2017 și, în special, a articolului 14 din 

acesta privind excluderea cetățenilor 

străini de la protecția conferită de Legea 

privind protecția informațiilor cu caracter 

personal în ceea ce privește informațiile 

cu caracter personal identificabile, lucru 

ce contravine asigurărilor scrise că există 

căi de atac judiciare pentru persoanele 

fizice în cazurile în care astfel de date au 

fost accesate de către autoritățile SUA; 

solicită Comisiei să prezinte o analiză 

juridică detaliată a consecințelor 

măsurilor legate de decretul prezidențial 

asupra căilor de atac și dreptului la o cale 

de atac judiciară pentru cetățenii 

europeni aflați în SUA; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Amendamentul  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

în numele Grupului ALDE 

 

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 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23. reamintește rezoluția sa din 26 mai 

2016, în care subliniază că mecanismul 

Ombudsmanului instituit de Departamentul 

de Stat al SUA nu este suficient de 

independent și nu este investit cu 

competențe efective suficiente pentru a-și 

îndeplini atribuțiile și a asigura căi de atac 

eficace pentru cetățenii UE; observă faptul 

că, potrivit declarațiilor și garanțiilor 

oferite de guvernul SUA, Oficiul 

Ombudsmanului este independent de 

serviciile de informații ale SUA, liber de 

orice influență necorespunzătoare care i-

ar putea afecta funcționarea și, în plus, 

colaborează cu alte organisme de 

supraveghere independente cu competențe 

efective de control asupra comunității 

serviciilor de informații din SUA; este 

îngrijorat în special de faptul că o persoană 

afectată de încălcarea dispozițiilor poate 

solicita numai accesul la date și ștergerea 

acestora sau oprirea prelucrării lor, fără a 

avea însă dreptul la despăgubiri; 

23. reamintește rezoluția sa din 26 mai 

2016, în care subliniază că mecanismul 

Ombudsmanului instituit de Departamentul 

de Stat al SUA nu este suficient de 

independent și nu este investit cu 

competențe efective suficiente pentru a-și 

îndeplini atribuțiile și a asigura căi de atac 

eficace pentru cetățenii UE; subliniază 

faptul că, până în prezent, viitoarea 

administrație a SUA nu a numit un nou 

Ombudsman, ca urmare a încheierii 

mandatului subsecretarului pentru 

creștere economică, energie și mediu, 

numit în funcție în iulie 2016; consideră 

că, în lipsa numirii unui Ombudsman 

independent care să dispună de 

competențe suficiente, garanțiile SUA cu 

privire la asigurarea unor căi de atac 

eficiente pentru cetățenii UE ar fi nule și 

neavenite; este îngrijorat în special de 

faptul că o persoană afectată de încălcarea 

dispozițiilor poate solicita numai accesul la 

date și ștergerea acestora sau oprirea 

prelucrării lor, fără a avea însă dreptul la 

despăgubiri; 

Or. en 

 

 


