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Predlog spremembe  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Čezatlantski pretok podatkov 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 3a. poudarja, da načela zasebnostnega 

ščita na splošno dovoljujejo vse vrste 

obdelave osebnih podatkov brez potrebne 

privolitve posameznika, na katerega se ti 

podatki nanašajo, ali njegove polne 

pravice do ugovora; je zaskrbljen, ker so 

celo izvzetja (obvestilo in izbira) 

zagotovljena le v primeru pomembnejše 

spremembe namena ali posredovanja 

tretji stranki; je zaskrbljen, ker je tudi pri 

občutljivih podatkih privolitev 

posameznika, na katerega se osebni 

podatki nanašajo, potrebna le v teh dveh 

primerih; 

Or. en 
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Predlog spremembe  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Čezatlantski pretok podatkov 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 b (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 3b. obžaluje, da v ZDA kljub nekaterim 

prizadevanjem v zadnjih letih še vedno ni 

bil oblikovan celovit zakon o varstvu 

podatkov potrošnikov; 

Or. en 
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Predlog spremembe  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Čezatlantski pretok podatkov 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 3 c (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 3c. ugotavlja, da so ZDA še vedno edina 

država, ki je po razkritjih o globalnih 

operacijah nadzora ukrepala, da bi 

zaščitila temeljne pravice, in sicer je leta 

2015 sprejela zakon o svobodi (USA 

Freedom Act), s katerim je svojim 

obveščevalnim agencijam omejila 

množični nadzor v ZDA; je zaskrbljen, da 

se kljub temu pravne razmere v zvezi z 

množičnim nadzorom, ki ga izvajajo 

ameriške obveščevalne agencije zunaj 

ZDA in nad nedržavljani ZDA v ZDA, kot 

je določeno v zakoniku ZDA (naslov 50, 

člen 1881a (razdelek 702)), niso 

spremenile; meni, da bi morale ZDA 

sprejeti dodatno zakonodajo za odpravo 

teh razmer; 

Or. en 
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Predlog spremembe  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Čezatlantski pretok podatkov 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 4 a (novo) 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

 4a. ugotavlja, da je v Prilogi VI 

pojasnjeno tudi, da se lahko osebni 

podatki in komunikacije hranijo pet let ali 

celo dlje, če je to v interesu nacionalne 

varnosti ZDA; je zaskrbljen, da je to v 

nasprotju s sodbo Sodišča o hrambi 

podatkov iz leta 2014 (združeni zadevi C-

293/12 in C-594/12); 

Or. en 
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Predlog spremembe  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog skupne resolucije 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Čezatlantski pretok podatkov 

Predlog skupne resolucije 

Odstavek 14 

 

Predlog skupne resolucije Predlog spremembe 

14. poziva Komisijo, naj nadaljuje dialog z 

administracijo ZDA in si prizadeva za 

dodatno izboljšanje ureditve zasebnostnega 

ščita glede na njene sedanje 

pomanjkljivosti; 

14. poziva Komisijo, naj vsaj omeji 

veljavnost sklepa o ustreznosti na največ 

štiri leta, poleg tega pa naj nadaljuje 

dialog z administracijo ZDA in si 

prizadeva za dodatno izboljšanje ureditve 

zasebnostnega ščita glede na njene sedanje 

pomanjkljivosti in na podlagi splošne 

uredbe o varstvu podatkov; 

Or. en 

 

 

 


