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2.7.2018 B8-0305/1 

Predlog spremembe  1 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. ponavlja, da po njegovem mnenju 

mehanizem varuha pravic, ki ga je 

vzpostavilo ministrstvo za zunanje zadeve 

ZDA, ni dovolj neodvisen in nima dovolj 

učinkovitih pooblastil za opravljanje svojih 

dolžnosti in zagotavljanje učinkovitih 

pravnih sredstev državljanom EU; 

poudarja, da je treba pojasniti točna 

pooblastila mehanizma varuha pravic, 

zlasti kar zadeva njegova pooblastila v 

razmerju do obveščevalne skupnosti in 

raven učinkovitega pravnega sredstva pri 

njegovih odločitvah; obžaluje, da lahko 

varuh pravic zahteva le ukrepe vladnih 

organov ZDA in informacije od njih ter 

oblastem ne more odrediti, naj opustijo in 

prekinejo nezakoniti nadzor ali trajno 

uničijo informacije; poudarja, da vlada 

ZDA še vedno ni imenovala novega 

stalnega varuha pravic, čeprav to funkcijo 

opravlja njegov namestnik, kar pa ne 

prispeva k medsebojnemu zaupanju; meni, 

da so zagotovila ZDA v zvezi z 

zagotavljanjem učinkovitih pravnih 

sredstev državljanom EU brez 

imenovanega neodvisnega in izkušenega 

varuha pravic z ustreznimi pooblastili 

nična in neveljavna; 

7. ponavlja, da po njegovem mnenju 

mehanizem varuha pravic, ki ga je 

vzpostavilo ministrstvo za zunanje zadeve 

ZDA, trenutno nima dovolj učinkovitih 

pooblastil za opravljanje svojih dolžnosti in 

zagotavljanje učinkovitih pravnih sredstev 

državljanom EU; poudarja, da je treba 

pojasniti točna pooblastila mehanizma 

varuha pravic, zlasti kar zadeva njegova 

pooblastila v razmerju do obveščevalne 

skupnosti in raven učinkovitega pravnega 

sredstva pri njegovih odločitvah; obžaluje, 

da lahko varuh pravic zahteva le ukrepe 

vladnih organov ZDA in informacije od 

njih ter oblastem ne more odrediti, naj 

opustijo in prekinejo nezakoniti nadzor ali 

trajno uničijo informacije; poudarja, da 

vlada ZDA še vedno ni imenovala novega 

stalnega varuha pravic, čeprav to funkcijo 

opravlja njegov namestnik, kar pa ne 

prispeva k medsebojnemu zaupanju; meni, 

da so zagotovila ZDA v zvezi z 

zagotavljanjem učinkovitih pravnih 

sredstev državljanom EU brez 

imenovanega neodvisnega in izkušenega 

varuha pravic z ustreznimi pooblastili 

nična in neveljavna; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Predlog spremembe  2 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 23 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

23.  trdi, da je s ponovno odobritvijo 

člena 702 zakona FISA za nadaljnjih šest 

let pod vprašaj postavljena zakonitost 

zasebnostnega ščita; 

23. meni, da zakonitost zasebnostnega 

ščita s ponovno odobritvijo člena 702 

zakona FISA za nadaljnjih šest let ni 

vprašljiva, saj so vsi elementi, na podlagi 

katerih je Komisija sprejela odločitev o 

ustreznosti, ohranjeni, zlasti pogoji in 

omejitve, ki zagotavljajo ciljno zbiranje;  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Predlog spremembe  3 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 34 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

34. meni, da sedanja ureditev 

zasebnostnega ščita ne zagotavlja ustrezne 

ravni varstva, kakršna se zahteva po pravu 

Unije o varstvu podatkov in Listini EU o 

temeljnih pravicah, kakor ju razlaga 

Sodišče Evropske unije; 

34. se sprašuje, ali sedanje izvajanje 

ureditve zasebnostnega ščita zagotavlja 

ustrezno raven varstva, kakršna se zahteva 

po pravu Unije o varstvu podatkov in 

Listini EU o temeljnih pravicah, kakor ju 

razlaga Sodišče Evropske unije; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Predlog spremembe  4 

Axel Voss 

v imenu skupine PPE 

 

Predlog resolucije B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Ustreznost varstva, ki ga zagotavlja zasebnostni ščit EU-ZDA 

Predlog resolucije 

Odstavek 35 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

35. meni, da Komisija ni ukrepala v 

skladu s členom 45(5) Splošne uredbe o 

varstvu podatkov, razen če bodo ZDA do 

1. septembra 2018 izpolnile vse zahteve; 

zato poziva Komisijo, naj odloži izvajanje 

zasebnostnega ščita, dokler ZDA ne bodo 

izpolnile vseh pogojev; 

35. meni, da morajo ZDA sprejeti vse 

potrebne ukrepe za izpolnitev vseh zahtev 
do drugega letnega pregleda; zato poziva 

Komisijo, naj Parlamentu poroča v 

najkrajšem možnem času; 

Or. en 

 

 


