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BG Единство в многообразието BG 

2.7.2018 B8-0305/1 

Изменение  1 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0305/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. отново подчертава своята 

позиция, че механизмът на омбудсмана, 

установен от Държавния департамент на 

САЩ, не е достатъчно независим и не 

разполага с достатъчно ефективни 

правомощия да изпълнява задачите си и 

да предоставя ефективна правна защита 

на гражданите на ЕС; подчертава, че 

точните правомощия на механизма на 

омбудсмана трябва да бъдат изяснени, 

особено по отношение на неговите 

правомощия по отношение на 

разузнавателните структури и 

равнището на ефективна защита, 

осигурявано от неговите решения; 

изразява съжаление, че омбудсманът 

може само да поиска предприемане на 

действия и предоставяне на информация 

от държавните органи на САЩ, но не 

може да нареди на органите да 

прекратят и да не осъществяват 

незаконно наблюдение или да 

унищожат информация завинаги; 

посочва, че макар да съществува 

действащ омбудсман, до момента 

администрацията на САЩ все още не е 

назначила нов постоянен омбудсман, 

което не допринася за взаимното 

доверие; счита, че в отсъствието на 

назначен независим, опитен омбудсман, 

разполагащ с достатъчни правомощия, 

7. отново подчертава своята 

позиция, че механизмът на омбудсмана, 

установен от Държавния департамент на 

САЩ, понастоящем не разполага с 

достатъчно ефективни правомощия да 

изпълнява задачите си и да предоставя 

ефективна правна защита на гражданите 

на ЕС; подчертава, че точните 

правомощия на механизма на 

омбудсмана трябва да бъдат изяснени, 

особено по отношение на неговите 

правомощия по отношение на 

разузнавателните структури и 

равнището на ефективна защита, 

осигурявано от неговите решения; 

изразява съжаление, че омбудсманът 

може само да поиска предприемане на 

действия и предоставяне на информация 

от държавните органи на САЩ, но не 

може да нареди на органите да 

прекратят и да не осъществяват 

незаконно наблюдение или да 

унищожат информация завинаги; 

посочва, че макар да съществува 

действащ омбудсман, до момента 

администрацията на САЩ все още не е 

назначила нов постоянен омбудсман, 

което не допринася за взаимното 

доверие; счита, че в отсъствието на 

назначен независим, опитен омбудсман, 

разполагащ с достатъчни правомощия, 
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уверенията, дадени от САЩ по 

отношение на предоставянето на 

ефективна правна защита на граждани 

на ЕС, са нищожни; 

уверенията, дадени от САЩ по 

отношение на предоставянето на 

ефективна правна защита на граждани 

на ЕС, са нищожни; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Изменение  2 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0305/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23.  потвърждава, че удължаването 

на срока на прилагане на раздел 702 от 

Закона за наблюдение на чуждите 

разузнавателни служби за още шест 

години поставя под съмнение 

законосъобразността на Щита за 

личните данни; 

23. счита, че удължаването на срока 

на прилагане на раздел 702 от Закона за 

наблюдение на чуждите разузнавателни 

служби за още шест години не поставя 

под съмнение законосъобразността на 

Щита за личните данни, тъй като 

всички елементи, на които се 

основава решението на Комисията 

относно адекватността на 

защитата, бяха запазени, и по-

конкретно условията и 

ограниченията, гарантиращи 

целенасочено събиране на данни;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Изменение  3 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0305/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 

 

Предложение за резолюция Изменение 

34. счита, че действащите 

договорености относно Щита за 

личните данни не осигуряват 

достатъчна степен на защита, каквато се 

изисква от правото на Съюза в областта 

на защитата на данните и от Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

съгласно тълкуването на Съда на 

Европейския съюз; 

34. е загрижен дали настоящото 

изпълнение на договореностите 
относно Щита за личните данни 

осигурява достатъчна степен на защита, 

каквато се изисква от правото на Съюза 

в областта на защитата на данните и от 

Хартата на основните права на 

Европейския съюз съгласно тълкуването 

на Съда на Европейския съюз; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Изменение  4 

Аксел Фос 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-0305/2018 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Адекватност на защитата, осигурявана от Щита за личните данни в отношенията между 

ЕС и САЩ 

Предложение за резолюция 

Параграф 35 

 

Предложение за резолюция Изменение 

35. счита, че освен ако САЩ не 

постигнат пълно съответствие с 

правилата до 1 септември 2018 г., 

Комисията не е действала в 

съответствие с член 45, параграф 5 

от Общия регламент относно 

защитата на данните; призовава 

следователно Комисията да прекрати 

действието на Щита за личните 

данни, докато органите на САЩ не 

изпълнят условията, определени в 

него; 

35. счита, че САЩ трябва да 

предприемат всички необходими 

действия за постигане на пълно 

съответствие до началото на втория 

годишен преглед; призовава 

следователно Комисията да докладва на 

Парламента възможно най-скоро след 

това; 

Or. en 

 

 


