
 

AM\1157895FI.docx  PE621.713v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

2.7.2018 B8-0305/1 

Tarkistus  1 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

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

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. toteaa jälleen, että Yhdysvaltojen 

ulkoasiainministeriön perustama 

oikeusasiamiesmekanismi ei ole riittävän 

riippumaton eikä sillä ole riittävää 

toimivaltaa hoitaakseen tehtävänsä ja 

tarjotakseen tehokkaita oikeussuojakeinoja 

EU:n kansalaisille; painottaa, että 

oikeusasiamiesmekanismin toimivaltaa on 

selkeytettävä erityisesti sen 

toimivaltuuksien osalta tiedusteluyhteisöön 

nähden ja sen osalta, kuinka tehokkaan 

oikeussuojakeinon sen päätökset tarjoavat; 

pitää valitettavana, että oikeusasiamies voi 

ainoastaan kehottaa Yhdysvaltojen 

valtiollisia elimiä toimimaan ja pyytää 

niiltä tietoja mutta ei voi määrätä 

viranomaisia lopettamaan ja keskeyttämään 

laitonta valvontaa tai tuhoamaan tietoja 

pysyvästi; huomauttaa, että Yhdysvalloissa 

on tällä hetkellä virkaa tekevä 

oikeusasiamies mutta Yhdysvaltojen 

hallinto ei ole edelleenkään nimittänyt 

uutta pysyvää oikeusasiamiestä, mikä ei 

edistä keskinäistä luottamusta; katsoo, että 

niin kauan kuin Yhdysvaltoihin ei ole 

nimitetty riippumatonta ja kokenutta 

oikeusasiamiestä, jolla on riittävät 

toimivaltuudet, Yhdysvaltojen vakuutukset 

tehokkaiden oikeussuojakeinojen 

tarjoamisesta EU:n kansalaisille ovat 

pätemättömiä; 

7. toteaa jälleen, että Yhdysvaltojen 

ulkoasiainministeriön perustamalla 

oikeusasiamiesmekanismilla ei tällä 

hetkellä ole riittävää toimivaltaa 

hoitaakseen tehtävänsä ja tarjotakseen 

tehokkaita oikeussuojakeinoja EU:n 

kansalaisille; painottaa, että 

oikeusasiamiesmekanismin toimivaltaa on 

selkeytettävä erityisesti sen 

toimivaltuuksien osalta tiedusteluyhteisöön 

nähden ja sen osalta, kuinka tehokkaan 

oikeussuojakeinon sen päätökset tarjoavat; 

pitää valitettavana, että oikeusasiamies voi 

ainoastaan kehottaa Yhdysvaltojen 

valtiollisia elimiä toimimaan ja pyytää 

niiltä tietoja mutta ei voi määrätä 

viranomaisia lopettamaan ja keskeyttämään 

laitonta valvontaa tai tuhoamaan tietoja 

pysyvästi; huomauttaa, että Yhdysvalloissa 

on tällä hetkellä virkaa tekevä 

oikeusasiamies mutta Yhdysvaltojen 

hallinto ei ole edelleenkään nimittänyt 

uutta pysyvää oikeusasiamiestä, mikä ei 

edistä keskinäistä luottamusta; katsoo, että 

niin kauan kuin Yhdysvaltoihin ei ole 

nimitetty riippumatonta ja kokenutta 

oikeusasiamiestä, jolla on riittävät 

toimivaltuudet, Yhdysvaltojen vakuutukset 

tehokkaiden oikeussuojakeinojen 

tarjoamisesta EU:n kansalaisille ovat 

pätemättömiä; 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Tarkistus  2 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018 

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.  vahvistaa, että 

ulkomaantiedustelun valvontaa koskevan 

lain 702 pykälän uudelleenhyväksyminen 

seuraavien kuuden vuoden ajaksi 

kyseenalaistaa Privacy Shield -järjestelyn 

laillisuuden; 

23. katsoo, että ulkomaantiedustelun 

valvontaa koskevan lain 702 pykälän 

uudelleenhyväksyminen seuraavien kuuden 

vuoden ajaksi ei kyseenalaista Privacy 

Shield -järjestelyn laillisuutta, koska 

kaikki seikat, joihin komission 

riittävyyspäätös perustui, ovat edelleen 

olemassa, erityisesti kohdennetun 

tietojenkeruun varmistavat edellytykset ja 

rajoitukset;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Tarkistus  3 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

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

Päätöslauselmaesitys 

34 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

34. katsoo, ettei nykyinen Privacy 

Shield -järjestely tarjoa sitä riittävän 

tasoista suojaa, jota EU:n 

tietosuojalainsäädäntö ja Euroopan unionin 

perusoikeuskirja edellyttävät, siten kuin 

unionin tuomioistuin niitä tulkitsee; 

34. on huolissaan siitä, tarjoaako 

nykyinen Privacy Shield -järjestelyn 

täytäntöönpano sitä riittävän tasoista 

suojaa, jota EU:n tietosuojalainsäädäntö ja 

Euroopan unionin perusoikeuskirja 

edellyttävät, siten kuin unionin 

tuomioistuin niitä tulkitsee; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Tarkistus  4 

Axel Voss 

PPE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

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

Päätöslauselmaesitys 

35 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

35. katsoo, että ellei Yhdysvallat 

noudata järjestelyä kaikilta osin 

1. syyskuuta 2018 mennessä, komissio on 

epäonnistunut yleisen tietosuoja-

asetuksen 45 artiklan 5 kohdan 

toteuttamisessa; kehottaa näin ollen 

komissiota keskeyttämään Privacy Shield 

-järjestelyn, kunnes Yhdysvaltojen 

viranomaiset noudattavat sen ehtoja; 

35. katsoo, että Yhdysvaltojen on 

toteutettava kaikki tarvittavat 

toimenpiteet, jotta se noudattaisi 

järjestelyä kaikilta osin toiseen 

vuosittaiseen tarkasteluun mennessä; 

kehottaa näin ollen komissiota 

raportoimaan parlamentille 

mahdollisimman pian sen jälkeen; 

Or. en 

 

 


