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Amendamentul  1 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0305/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

7. își reiterează poziția potrivit căreia 

mecanismul Ombudsmanului instituit de 

Departamentul de Stat al SUA nu este 

suficient de independent și nu este investit 

cu competențe efective suficiente pentru a-

și îndeplini atribuțiile și a oferi căi de atac 

eficace pentru cetățenii UE; subliniază 

faptul că trebuie precizate competențele 

exacte ale mecanismului Ombudsmanului, 

în special în ceea ce privește competențele 

sale față de comunitatea serviciilor de 

informații și eficacitatea reală a căilor de 

atac împotriva deciziilor sale; regretă faptul 

că Ombudsmanul poate doar solicita 

anumite măsuri și informații din partea 

organismelor guvernamentale ale SUA și 

nu poate ordona autorităților să înceteze și 

să pună capăt supravegherii ilegale sau să 

distrugă definitiv informațiile; subliniază 

că, deși există un Ombudsman interimar, 

până în prezent administrația SUA nu a 

numit încă un nou Ombudsman permanent, 

ceea ce nu favorizează încrederea 

reciprocă; consideră că, în absența numirii 

unui Ombudsman independent, cu 

experiență și care să dispună de 

competențe suficiente, garanțiile SUA 

potrivit cărora cetățenii UE beneficiază de 

căi de atac eficiente sunt nule și neavenite; 

7. își reiterează poziția potrivit căreia 

mecanismul Ombudsmanului instituit de 

Departamentul de Stat al SUA nu este în 

prezent suficient de independent și nu este 

investit cu competențe efective suficiente 

pentru a-și îndeplini atribuțiile și a oferi căi 

de atac eficace pentru cetățenii UE; 

subliniază faptul că trebuie precizate 

competențele exacte ale mecanismului 

Ombudsmanului, în special în ceea ce 

privește competențele sale față de 

comunitatea serviciilor de informații și 

eficacitatea reală a căilor de atac împotriva 

deciziilor sale; regretă faptul că 

Ombudsmanul poate doar solicita anumite 

măsuri și informații din partea 

organismelor guvernamentale ale SUA și 

nu poate ordona autorităților să înceteze și 

să pună capăt supravegherii ilegale sau să 

distrugă definitiv informațiile; subliniază 

că, deși există un Ombudsman interimar, 

până în prezent administrația SUA nu a 

numit încă un nou Ombudsman permanent, 

ceea ce nu favorizează încrederea 

reciprocă; consideră că, în absența numirii 

unui Ombudsman independent, cu 

experiență și care să dispună de 

competențe suficiente, garanțiile SUA 

potrivit cărora cetățenii UE beneficiază de 

căi de atac eficiente sunt nule și neavenite; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Amendamentul  2 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0305/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

23.  afirmă că reautorizarea secțiunii 

702 din legea FISA pentru încă șase ani 

pune sub semnul întrebării legalitatea 

Scutului de confidențialitate; 

23. consideră că reautorizarea secțiunii 

702 din FISA pentru încă șase ani nu pune 

sub semnul întrebării legalitatea Scutului 

de confidențialitate, întrucât au fost 

menținute toate elementele pe care se 

întemeia decizia Comisiei privind 

caracterul adecvat, în special condițiile și 

limitările care asigură o colectare 

orientată;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Amendamentul  3 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0305/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 34 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

34. consideră că actualul Scut de 

confidențialitate nu furnizează nivelul 

adecvat de protecție prevăzut de dreptul 

Uniunii privind protecția datelor și de 

Carta drepturilor fundamentale a UE, 

potrivit interpretării Curții Europene de 

Justiție; 

34. își exprimă îngrijorarea cu privire 

la măsura în care actuala implementare a 

Scutului de confidențialitate furnizează 

nivelul adecvat de protecție prevăzut de 

dreptul Uniunii privind protecția datelor și 

de Carta drepturilor fundamentale a UE, 

potrivit interpretării Curții Europene de 

Justiție; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Amendamentul  4 

Axel Voss 

în numele Grupului PPE 

 

Propunere de rezoluție B8-0305/2018 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

Caracterul adecvat al protecției oferite de Scutul de confidențialitate UE-SUA 

Propunere de rezoluție 

Punctul 35 

 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

35. consideră că, dacă Statele Unite nu 

respectă pe deplin cerințele până la 1 

septembrie 2018, Comisia nu a acționat în 

conformitate cu articolul 45 alineatul (5) 

din RGPD; prin urmare, solicită Comisiei 

să suspende Scutul de confidențialitate 

până când autoritățile SUA nu respectă 

termenii acestuia; 

35. consideră că Statele Unite trebuie 

să adopte toate măsurile necesare pentru 

a fi pe deplin în conformitate înaintea 

celei de a doua revizuiri anuale; prin 

urmare, solicită Comisiei să informeze 

ulterior Parlamentul cât mai repede 

posibil; 

Or. en 

 

 


