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4.4.2017 B8-0235/7 

Predlog spremembe  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

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 17 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  17a. z veliko zaskrbljenostjo ugotavlja, 

da je odbor za nadzor zasebnosti in 

državljanskih svoboščin (PCLOB) iz 

Priloge VI (dopis Roberta S. Litta, urad 

direktorja nacionalnih obveščevalnih 

služb) kot zakonsko ustanovljen neodvisni 

organ, ki je zadolžen za analizo in pregled 

programov in politik za boj proti 

terorizmu, vključno z uporabo SIGINT, 

da bi zagotovil ustrezno zaščito zasebnosti 

in državljanskih svoboščin, 7. januarja 

2017 izgubil sklepčnost in bo ostal 

nesklepčen, dokler ameriški predsednik ne 

imenuje novih članov izvršnega odbora in 

dokler jih ameriški senat ne potrdi; 

poudarja, da ima odbor v stanju 

nesklepčnosti bolj omejene pristojnosti in 

ne more sprejeti nekaterih ukrepov, ki 

zahtevajo odobritev izvršnega odbora, kot 

je začetek projektov nadzora ali izdajanje 

priporočil v zvezi z nadzorom, s tem pa so 

resno spodkopana zagotovila in jamstva 

glede skladnosti in nadzora, ki so jih 

izdali organi ZDA na tem področju; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Predlog spremembe  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

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 21 a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21a. opozarja, da imajo posamezniki, 

vključno s posamezniki iz EU, na katere 

se nanašajo osebni podatki, sicer na voljo 

različne možnosti pravnega varstva, če so 

predmet nezakonitega (elektronskega) 

nadzora za namene nacionalne varnosti v 

ZDA, vendar je prav tako jasno, da vsaj 

nekatere pravne podlage, ki jih lahko 

uporabijo obveščevalni organi ZDA (npr. 

Odredba št. 12333), niso zajete; poleg tega 

poudarja, da so razpoložljive možnosti za 

ukrepanje omejene, tudi kadar za 

nedržavljane ZDA načeloma obstajajo 

možnosti pravnega varstva, kot na primer 

pri nadzoru v skladu s FISA, zahtevki 

posameznikov (vključno z državljani 

ZDA) pa se razglasijo za nedopustne, če 

ne morejo dokazati pravnega interesa, kar 

omejuje dostop do rednih sodišč; 

Or. en 



 

AM\1122758SL.docx  PE598.575v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

4.4.2017 B8-0235/9 

Predlog spremembe  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

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 21 b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  21b. poziva Komisijo, naj oceni učinek 

odredbe o izboljšanju javne varnosti 

znotraj Združenih držav z dne 

25. januarja 2017 ter zlasti njen 

oddelek 14 o izvzetju tujih državljanov iz 

varstva po zakonu o zasebnosti, kar 

zadeva informacije, ki omogočajo 

identifikacijo posameznika, ki je v 

nasprotju s pisnimi zagotovili, da v 

primerih, ko organi ZDA dostopajo do 

podatkov, obstajajo mehanizmi sodnega 

varstva za posameznike; poziva Komisijo, 

naj predstavi podrobno pravno analizo 

posledic ukrepov iz odredbe na možnosti 

uporabe pravnih sredstev in pravico do 

sodnega varstva za Evropejce v ZDA; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Predlog spremembe  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

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 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23. opozarja na resolucijo z dne 26. 

maja 2016, v kateri je navedel, da 

mehanizem varuha človekovih pravic, ki 

ga je vzpostavilo ministrstvo za zunanje 

zadeve ZDA, ni dovolj neodvisen in nima 

dovolj učinkovitih pooblastil za opravljanje 

svojih dolžnosti in zagotavljanje 

učinkovitih pravnih sredstev 

posameznikom v EU; ugotavlja, da je urad 

varuha človekovih pravic na podlagi 

predstavitev in zagotovil ameriške vlade 

neodvisen od ameriških obveščevalnih 

služb, da nanj nihče ne more neprimerno 

vplivati in s tem ovirati njegovo delovanje, 

poleg tega pa naj bi sodeloval z drugimi 

neodvisnimi nadzornimi organi z 

učinkovitimi pooblastili nadzora nad 

ameriško obveščevalno skupnostjo; je na 

splošno zaskrbljen, ker lahko posameznik, 

ki ga kršitev zadeva, zgolj zahteva 

informacije in izbris podatkov in/ali 

ustavitev njihove nadaljnje obdelave, ni pa 

upravičen do odškodnine; 

23. opozarja na resolucijo z dne 26. 

maja 2016, v kateri je navedel, da 

mehanizem varuha človekovih pravic, ki 

ga je vzpostavilo ministrstvo za zunanje 

zadeve ZDA, ni dovolj neodvisen in nima 

dovolj učinkovitih pooblastil za opravljanje 

svojih dolžnosti in zagotavljanje 

učinkovitih pravnih sredstev 

posameznikom v EU; poudarja, da nova 

ameriška vlada še ni imenovala varuha 

človekovih pravic, čeprav se je 

podsekretarju za gospodarsko rast, 

energijo in okolje, ki je opravljal to 

funkcijo, julija 2016 končal mandat; 

meni, da so zagotovila ZDA v zvezi z 

zagotavljanjem učinkovitih pravnih 

sredstev za posameznike EU brez 

imenovanega neodvisnega varuha 

človekovih pravic z ustreznimi pooblastili 

nična in neveljavna; je na splošno 

zaskrbljen, ker lahko posameznik, ki ga 

kršitev zadeva, zgolj zahteva informacije in 

izbris podatkov in/ali ustavitev njihove 

nadaljnje obdelave, ni pa upravičen do 

odškodnine; 

Or. en 

 

 


