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2.7.2018 B8-0305/1 

Pakeitimas 1 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

7 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

7. pakartoja savo poziciją, kad JAV 

Valstybės departamento sukurtas 

ombudsmeno mechanizmas nėra 

pakankamai nepriklausomas ir jam 
nesuteikta pakankamai veiksmingų galių 

vykdyti savo užduotis ir suteikti ES 

piliečiams veiksmingas teisių gynimo 

priemones; pabrėžia, kad reikia paaiškinti 

tikslius ombudsmeno mechanizmo 

įgaliojimus, visų pirma atsižvelgiant į jo 

įgaliojimus žvalgybos bendruomenės 

atžvilgiu ir į jo veiksmingą teisių gynimo 

nuo jo sprendimų lygį; apgailestauja, kad 

ombudsmenas gali tik prašyti, kad JAV 

vyriausybės įstaigos imtųsi veiksmų ir 

pateiktų informaciją, ir negali liepti 

institucijoms sustabdyti ir nutraukti 

neteisėtą stebėseną arba nuolat sunaikinti 

informaciją; atkreipią dėmesį į tai, kad nors 

ombudsmenas veikia, iki šiol JAV 

administracija dar nepaskyrė naujo 

nuolatinio ombudsmeno, o tai nepadeda 

stiprinti tarpusavio pasitikėjimo; mano, kad 

tol, kol nepaskirtas nepriklausomas, 

patyrės ir pakankamai galių turintis 

ombudsmenas, JAV patikinimai, susiję su 

veiksmingų teisių gynimo priemonių 

užtikrinimu ES piliečiams yra niekiniai; 

7. pakartoja savo poziciją, kad JAV 

Valstybės departamento sukurtam 

ombudsmeno mechanizmui šiuo metu 

nesuteikta pakankamai veiksmingų galių 

vykdyti savo užduotis ir suteikti ES 

piliečiams veiksmingas teisių gynimo 

priemones; pabrėžia, kad reikia paaiškinti 

tikslius ombudsmeno mechanizmo 

įgaliojimus, visų pirma atsižvelgiant į jo 

įgaliojimus žvalgybos bendruomenės 

atžvilgiu ir į jo veiksmingą teisių gynimo 

nuo jo sprendimų lygį; apgailestauja, kad 

ombudsmenas gali tik prašyti, kad JAV 

vyriausybės įstaigos imtųsi veiksmų ir 

pateiktų informaciją, ir negali liepti 

institucijoms sustabdyti ir nutraukti 

neteisėtą stebėseną arba nuolat sunaikinti 

informaciją; atkreipią dėmesį į tai, kad nors 

ombudsmenas veikia, iki šiol JAV 

administracija dar nepaskyrė naujo 

nuolatinio ombudsmeno, o tai nepadeda 

stiprinti tarpusavio pasitikėjimo; mano, kad 

tol, kol nepaskirtas nepriklausomas, 

patyrės ir pakankamai galių turintis 

ombudsmenas, JAV patikinimai, susiję su 

veiksmingų teisių gynimo priemonių 

užtikrinimu ES piliečiams yra niekiniai; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Pakeitimas 2 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. patvirtina, kad FISA 702 skirsnio 

galiojimo atnaujinimas praėjus dar 6 

metams verčia abejoti „privatumo skydo“ 

teisėtumu; 

23. mano, kad FISA 702 skirsnio 

galiojimo atnaujinimas praėjus dar 6 

metams neverčia abejoti „privatumo 

skydo“ teisėtumu, nes visi elementai, 

kuriai buvo paremtas Komisijos 

sprendimas dėl tinkamumo, buvo išlaikyti, 

visų pirma sąlygos ir apribojimai, kuriais 

užtikrinamas tikslinis duomenų rinkimas;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Pakeitimas 3 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

34 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

34. laikosi nuomonės, kad dabartiniu 

„privatumo skydo“ susitarimu 

neužtikrinamas tinkamas apsaugos lygis, 

kurio reikalaujama pagal Sąjungos 

duomenų apsaugos teisę ir ES chartiją, kaip 

išaiškino Europos Teisingumo Teismas; 

34. yra susirūpinęs dėl to, ar 

dabartiniu „privatumo skydo“ susitarimo 

įgyvendinimu užtikrinamas tinkamas 

apsaugos lygis, kurio reikalaujama pagal 

Sąjungos duomenų apsaugos teisę ir ES 

chartiją, kaip išaiškino Europos 

Teisingumo Teismas; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Pakeitimas 4 

Axel Voss 

PPE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

35 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

35. mano, kad Komisija nesugebėjo 

veikti pagal BDAR 45 straipsnio 5 dalį, 

nebent JAV užtikrins visapusišką atitiktį 

iki 2018 m. rugsėjo 1 d.; todėl ragina 

Komisiją sustabdyti „privatumo skydo“ 

sistemos galiojimą iki tol, kol JAV 

valdžios institucijos pradės laikytis jo 

sąlygų; 

35. mano, kad JAV privalo imtis visų 

reikiamų priemonių, kad užtikrintų 

visapusišką atitiktį iki antrosios metinės 

peržiūros. todėl ragina Komisiją pateikti 

ataskaitą Parlamentui kaip įmanoma 

greičiau po to; 

Or. en 

 

 


