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2.7.2018 B8-0305/1 

Alteração  1 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0305/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 7 

 

Proposta de resolução Alteração 

7. Reitera a sua posição de que o 

mecanismo de provedor criado pelo 

Departamento de Estado dos EUA não é 

suficientemente independente e não está 
dotado de poderes suficientes para exercer 

as suas funções e proporcionar vias de 

recurso efetivas aos cidadãos da UE; 

salienta que as competências exatas do 

mecanismo de provedor devem ser 

clarificadas, em especial no que diz 

respeito às suas competências em relação à 

comunidade da informação e ao nível de 

recurso efetivo contra as suas decisões; 

lamenta que o provedor só possa solicitar 

ação e informações aos organismos 

governamentais dos EUA, não podendo 

ordenar às autoridades que façam cessar ou 

suspender a vigilância ilegal, ou destruir 

permanentemente a informação; salienta 

que, embora exista um provedor em 

exercício, até à data, a administração dos 

EUA ainda não nomeou um novo provedor 

permanente, o que não contribui para a 

confiança mútua; considera que, perante a 

falta de um provedor independente, 

experiente e investido de poderes 

suficientes, as garantias apresentadas pelos 

EUA no que diz respeito à disponibilização 

de vias de recurso efetivas aos cidadãos da 

EU são nulas e sem efeito; 

7. Reitera a sua posição de que o 

mecanismo de provedor criado pelo 

Departamento de Estado dos EUA não está 

atualmente dotado de poderes suficientes 

para exercer as suas funções e proporcionar 

vias de recurso efetivas aos cidadãos da 

UE; salienta que as competências exatas do 

mecanismo de provedor devem ser 

clarificadas, em especial no que diz 

respeito às suas competências em relação à 

comunidade da informação e ao nível de 

recurso efetivo contra as suas decisões; 

lamenta que o provedor só possa solicitar 

ação e informações aos organismos 

governamentais dos EUA, não podendo 

ordenar às autoridades que façam cessar ou 

suspender a vigilância ilegal, ou destruir 

permanentemente a informação; salienta 

que, embora exista um provedor em 

exercício, até à data, a administração dos 

EUA ainda não nomeou um novo provedor 

permanente, o que não contribui para a 

confiança mútua; considera que, perante a 

falta de um provedor independente, 

experiente e investido de poderes 

suficientes, as garantias apresentadas pelos 

EUA no que diz respeito à disponibilização 

de vias de recurso efetivas aos cidadãos da 

EU são nulas e sem efeito; 

Or. en 



 

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

PT Unida na diversidade PT 

 

2.7.2018 B8-0305/2 

Alteração  2 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0305/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 23 

 

Proposta de resolução Alteração 

23.  Afirma que a renovação da 

autorização da Secção 702 do FISA por 

mais seis anos põe em causa a legalidade 

do escudo de proteção da privacidade; 

23. Considera que a renovação da 

autorização da Secção 702 do FISA por 

mais seis anos não põe em causa a 

legalidade do escudo de proteção da 

privacidade, uma vez que foram 

preservados todos os elementos nos quais 

se baseava a decisão da Comissão relativa 

à adequação, nomeadamente as condições 

e limitações que garantem a recolha 

seletiva;  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Alteração  3 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0305/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 34 

 

Proposta de resolução Alteração 

34. Considera que o atual escudo de 

proteção da privacidade não oferece o 

nível de proteção adequado exigido pela 

legislação da União em matéria de 

proteção de dados e pela Carta, tal como 

interpretado pelo Tribunal de Justiça da 

União Europeia; 

34. Manifesta a sua preocupação 

quanto ao facto de saber se a atual 

aplicação do escudo de proteção da 

privacidade oferece o nível de proteção 

adequado exigido pela legislação da União 

em matéria de proteção de dados e pela 

Carta, tal como interpretado pelo Tribunal 

de Justiça da União Europeia; 

Or. en 



 

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

 PT 

 

2.7.2018 B8-0305/4 

Alteração  4 

Axel Voss 

em nome do Grupo PPE 

 

Proposta de resolução B8-0305/2018 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 35 

 

Proposta de resolução Alteração 

35. Considera que, a menos que os 

EUA garantam a plena conformidade até 

1 de setembro de 2018, a Comissão não 

agiu em conformidade com o artigo 45.º, 

n.º 5, do RGPD; insta, por conseguinte, a 

Comissão a suspender o escudo de 

proteção da privacidade, até as 

autoridades dos EUA respeitarem 

plenamente os seus termos; 

35. Considera que os EUA devem 

tomar todas as medidas necessárias para 

garantir a plena conformidade até ao 

momento da segunda reapreciação anual; 

insta, por conseguinte, a Comissão a 

prestar informações ao Parlamento o 

mais rapidamente possível após essa data; 

Or. en 

 

 


