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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

2.7.2018 B8-0305/1 

Módosítás  1 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0305/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. megismétli azt az álláspontját, hogy 

az Egyesült Államok külügyminisztériuma 

által létrehozott ombudsmani mechanizmus 

nem eléggé független, és nem rendelkezik 

elegendő tényleges hatáskörrel feladatai 

ellátásához és az uniós állampolgárok 

hatékony jogorvoslati lehetőségeinek 

biztosításához; hangsúlyozza, hogy 

pontosítani kell az ombudsmani 

mechanizmus pontos hatásköreit, és 

különösen a hírszerzési közösséggel 

szembeni hatásköreit, valamint a 

határozataival szembeni hatékony 

jogorvoslat szintjét; sajnálatosnak tartja, 

hogy az ombudsman csak az amerikai 

kormányzati szervektől kérhet 

intézkedéseket és információkat, és nem 

utasíthatja a hatóságokat a jogellenes 

felügyelet megszüntetésére vagy az 

információk végleges megsemmisítésére; 

hangsúlyozza, hogy hivatalban van ugyan 

egy megbízott ombudsman, ám az Egyesült 

Államok kormánya mindmáig nem 

nevezett ki állandó ombudsmant, ami nem 

járul hozzá a kölcsönös bizalomhoz; úgy 

véli, hogy független, tapasztalt és kellő 

hatáskörökkel rendelkező ombudsman 

kinevezésének hiányában az uniós 

állampolgárok részére nyújtott hatékony 

jogorvoslatra vonatkozó amerikai 

biztosítékok semmisek lennének; 

7. megismétli azt az álláspontját, hogy 

az Egyesült Államok külügyminisztériuma 

által létrehozott ombudsmani mechanizmus 

jelenleg nem rendelkezik elegendő 

tényleges hatáskörrel feladatai ellátásához 

és az uniós állampolgárok hatékony 

jogorvoslati lehetőségeinek biztosításához; 

hangsúlyozza, hogy pontosítani kell az 

ombudsmani mechanizmus pontos 

hatásköreit, és különösen a hírszerzési 

közösséggel szembeni hatásköreit, 

valamint a határozataival szembeni 

hatékony jogorvoslat szintjét; sajnálatosnak 

tartja, hogy az ombudsman csak az 

amerikai kormányzati szervektől kérhet 

intézkedéseket és információkat, és nem 

utasíthatja a hatóságokat a jogellenes 

felügyelet megszüntetésére vagy az 

információk végleges megsemmisítésére; 

hangsúlyozza, hogy hivatalban van ugyan 

egy megbízott ombudsman, ám az Egyesült 

Államok kormánya mindmáig nem 

nevezett ki állandó ombudsmant, ami nem 

járul hozzá a kölcsönös bizalomhoz; úgy 

véli, hogy független, tapasztalt és kellő 

hatáskörökkel rendelkező ombudsman 

kinevezésének hiányában az uniós 

állampolgárok részére nyújtott hatékony 

jogorvoslatra vonatkozó amerikai 

biztosítékok semmisek lennének; 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

2.7.2018 B8-0305/2 

Módosítás  2 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0305/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23.  megerősíti, hogy a FISA 702. 

szakaszának újabb hat évre szóló újbóli 

engedélyezése megkérdőjelezi az 

adatvédelmi pajzs törvényességét; 

23. úgy véli, hogy a FISA 702. 

szakaszának újabb hat évre szóló újbóli 

engedélyezése nem kérdőjelezi meg az 

adatvédelmi pajzs törvényességét, ugyanis 

a Bizottság megfelelőségi határozatának 

alapjául szolgáló valamennyi tényező 

továbbra is fennáll, különösen a célzott 

adatgyűjtést biztosító feltételek és 

korlátozások;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Módosítás  3 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0305/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

34 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

34. úgy véli, hogy a jelenlegi 

adatvédelmi pajzs rendelkezései nem 

nyújtanak az uniós adatvédelmi 

jogszabályok és az Alapjogi Charta által 

előírt megfelelő szintű védelmet, ahogy azt 

az Európai Unió Bírósága is értelmezte; 

34. aggodalmának ad hangot amiatt, 

hogy vajon az adatvédelmi pajzs 

rendelkezéseinek jelenlegi végrehajtása 

biztosítja-e az uniós adatvédelmi 

jogszabályok és az Alapjogi Charta által 

előírt megfelelő szintű védelmet, ahogy azt 

az Európai Unió Bírósága is értelmezte; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Módosítás  4 

Axel Voss 

a PPE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0305/2018 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelősége 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

35 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

35. úgy véli, hogy amennyiben az USA 

2018. szeptember 1-jéig nem éri el a teljes 

megfelelőséget, azt a következtetést kell 

levonni, hogy a Bizottság nem tudta 

teljesíteni a GDPR 45. cikkének (5) 

bekezdését; felszólítja ezért a Bizottságot, 

hogy függessze fel az adatvédelmi pajzsot, 

amíg az amerikai hatóságok nem teljesítik 

annak feltételeit; 

35. úgy véli, hogy az USA-nak minden 

olyan intézkedést meg kell hoznia, amely 

ahhoz szükséges, hogy a második éves 

felülvizsgálat idejére elérje a teljes 

megfelelőséget; felszólítja ezért a 

Bizottságot, hogy ezt követően 

mihamarabb tegyen jelentést a 

Parlamentnek; 

Or. en 

 

 


