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Amendamentul  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Fluxurile de date transatlantice 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază că principiile „scutului de 

confidențialitate” acordă o autorizație 

generală pentru toate tipurile de 

prelucrare a datelor cu caracter personal 

fără să fie necesar acordul persoanei 

vizate de date sau să se acorde persoanei 

respective dreptul deplin de refuz; este 

îngrijorat că până și opțiunile de 

neparticipare („informare și alegere”) 

sunt prevăzute numai în cazul unei 

schimbări de fond a scopului sau al 

divulgării către o terță parte; este 

îngrijorat de faptul că, chiar și în cazul 

datelor sensibile, acordul persoanei vizate 

de date este necesar numai în aceste două 

situații; 

Or. en 



 

AM\1095908RO.doc PE582.644v01-00 } 

 PE582.654v01-00 } 

 PE582.660v01-00 } 

 PE582.664v01-00 } 

 PE582.665v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

24.5.2016  B8-0623/2016 }  

 B8-0633/2016 }  

 B8-0639/2016 }  

 B8-0643/2016 }  

 B8-0644/2016 } RC1/Am. 3 

Amendamentul  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Fluxurile de date transatlantice 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3b. regretă faptul că în SUA nu există 

încă o lege cuprinzătoare de protecție a 

datelor privind consumatorii, în ciuda 

anumitor eforturi depuse în acest sens în 

ultimii ani; 

Or. en 



 

AM\1095908RO.doc PE582.644v01-00 } 

 PE582.654v01-00 } 

 PE582.660v01-00 } 

 PE582.664v01-00 } 

 PE582.665v01-00 } RC1 

RO Unită în diversitate RO 

 

24.5.2016  B8-0623/2016 }  

 B8-0633/2016 }  

 B8-0639/2016 }  

 B8-0643/2016 }  

 B8-0644/2016 } RC1/Am. 4 

Amendamentul  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Fluxurile de date transatlantice 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 3c. remarcă faptul că SUA este în 

continuare singura țară care a luat 

măsuri de protejare a drepturilor 

fundamentale ca urmare a dezvăluirilor 

privind operațiunile de supraveghere în 

masă, această țară adoptând, în 2015, 

legea libertății (Freedom Act), care a 

limitat la teritoriul Statelor Unite 

supravegherea în masă exercitată de 

agențiile de informații ale SUA; este însă 

îngrijorat de faptul că nu s-a schimbat 

statutul juridic al supravegherii în masă 

exercitate de agențiile de informații ale 

SUA în afară SUA și a persoanelor din 

afara SUA care se află pe teritoriul 

acestei țări, astfel cum se prevede în 

Codul SUA [titlul 50, articolul 1881a 

(„secțiunea 702”)]; consideră că SUA ar 

trebui să adopte o serie de acte legislative 

suplimentare pentru a remedia această 

situație; 

Or. en 
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Amendamentul  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Fluxurile de date transatlantice 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 4a. constată că, în anexa VI, se clarifică și 

faptul că datele și comunicațiile cu 

caracter personal pot fi păstrate timp de 

cinci ani sau chiar mai mult dacă se 

consideră că acest lucru este „în interesul 

securității naționale a Statelor Unite”; 

este îngrijorat de faptul că această 

prevedere încalcă hotărârea Curții de 

Justiție a Uniunii Europene din 2014 

privind păstrarea datelor (cauzele comune 

C-293/12 și C-594/12); 

Or. en 
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Amendamentul  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

în numele Grupului Verts/ALE 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Fluxurile de date transatlantice 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 14 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

14. invită Comisia să continue dialogul cu 

SUA pentru a face presiuni în vederea 

realizării unor îmbunătățiri suplimentare în 

legătură cu mecanismul privind „scutul de 

confidențialitate”, având în vedere lacunele 

actuale ale acestuia; 

14. invită Comisia să limiteze cel puțin 

valabilitatea unei eventuale decizii privind 

caracterul adecvat la cel mult patru ani și 

să continue dialogul cu SUA pentru a face 

presiuni în vederea realizării unor 

îmbunătățiri suplimentare în legătură cu 

mecanismul privind „scutul de 

confidențialitate”, având în vedere lacunele 

actuale ale acestuia, pe baza 

Regulamentului general privind protecția 

datelor; 

Or. en 

 

 


