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26.10.2015 B8-1092/1 

Tarkistus  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

3 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 3 a. pitää valitettavana Yhdistyneen 

kuningaskunnan hyväksymää tietojen 

säilyttämistä ja tutkintavaltuuksia 

koskevaa vuoden 2014 lakia (Data 

Retention and Investigatory Powers Act, 

DRIPA), joka ensinnäkin antaa 

tiedustelu- ja turvallisuuspalveluille 

mahdollisuuden jatkaa valikoimattoman 

tietojen säilyttämisen mekanismien 

käyttöä senkin jälkeen, kun tuomioistuin 

julisti antamassaan tuomiossa 

direktiivin 2006/24/EY pätemättömäksi, ja 

lisäksi vielä laajentaa 

kuunteluvaltuuksien alueellista 

ulottuvuutta; korostaa Yhdistyneen 

kuningaskunnan korkeimman oikeuden 

asiassa David Davis ja muut v. Secretary 

of State for the Home Department 

(sisäasiainministeri) antaman tuomion 

merkitystä, sillä korkein oikeus totesi 

siinä vuoden 2014 DRIPA-lain olevan 

nykymuodossaan lainvastainen, koska 

siitä puuttuvat suojatoimet, mikä on 

ristiriidassa unionin lainsäädännön 

kanssa; toteaa, että korkein oikeus antoi 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

hallitukselle yhdeksän kuukautta aikaa 

ottaa käyttöön asianmukaiset suojatoimet; 

pitää tässä mielessä myönteisenä 

Yhdistyneen kuningaskunnan 

terrorisminvastaisen lainsäädännön 
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riippumattoman valvojan raporttia, jossa 

vaaditaan Yhdistyneen kuningaskunnan 

valvontalakien perusteellista 

tarkistamista, yksityisen viestinnän 

kuuntelun oikeudellista valvontaa sekä 

parempaa avoimuutta 

valvontavaltuuksien olemassaolon ja 

käytön suhteen; kehottaa Yhdistyneen 

kuningaskunnan hallitusta ottamaan 

raportin suositukset asianmukaisesti 

huomioon; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Tarkistus  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

3 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 b. on erittäin huolestunut Ranskassa 

annetusta kansainvälisen sähköisen 

viestinnän valvontatoimia koskevasta 

uudesta lakiesityksestä (Proposition de loi 

relative aux mesures de surveillance des 

communications électroniques 

internationales), jonka Ranskan 

kansalliskokous hyväksyi 1. lokakuuta 

2015 ja jossa sallitaan kaikkeen 

ulkomailta lähetettyyn tai vastaanotettuun 

sähköiseen viestintään kohdistuva 

valikoimaton kuuntelu ja laillistetaan 

siten miljoonien ihmisten laajamittainen 

valvonta Ranskassa ja sen ulkopuolella; 

tähdentää erityisesti, että lakiesitykseen ei 

sisälly asianmukaisia riippumattomia 

valvontamekanismeja eikä siinä edellytetä 

telekuuntelulle minkäänlaista 

oikeusviranomaisen ennakkolupaa ja että 

tämä laskisi ihmisoikeuksien suojelun 

tasoa jo pelkästään siksi, että viestintä 

ylittäisi rajoja, ja lisäksi otettaisiin 

käyttöön asianomaisen henkilön 

sijaintipaikan mukaan määräytyvä 

alhaisempi suojelun taso; muistuttaa, että 

laajamittaisella valvonnalla puututaan 

vakavasti kansalaisten perusoikeuksiin ja 

että suunnitellut toimenpiteet olisivat 

vastoin EU:n perusoikeuskirjaa ja 

Euroopan ihmisoikeussopimusta; 
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kehottaa Ranskan parlamenttia vakavasti 

hylkäämään kyseisen lakiesityksen; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Tarkistus  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

3 c kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  3 c. on edelleen huolissaan tiedustelua ja 

turvallisuutta koskevan Alankomaiden 

vuoden 2002 lain tarkistamisesta; tukee 

tarkistustyön toteuttaneen Dessensin 

työryhmän 2. joulukuuta 2013 antamia 

suosituksia, joiden tavoitteena on 

vahvistaa Alankomaiden 

tiedustelupalvelujen avoimuutta, 

valvontaa ja seurantaa; kehottaa 

Alankomaita olemaan laajentamatta 

tiedustelupalvelujensa toimivaltaa siten, 

että kohdentamatonta ja laajamittaista 

valvontaa voitaisiin kohdistaa myös 

kaapelien välityksellä tapahtuvaan 

viattomien kansalaisten viestintään; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Tarkistus  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

7 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

7. pitää erittäin tärkeänä Euroopan unionin 

tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 

antamaa tuomiota, jossa todetaan tietojen 

säilyttämisestä annettu direktiivi 

2006/24/EY pätemättömäksi; muistuttaa, 

että tuomioistuimen mukaan tämän 

välineen sisältämä puuttuminen 

yksityiselämän kunnioituksen 

perusoikeuteen on rajoitettava täysin 

välttämättömään; 

7. pitää erittäin tärkeänä Euroopan unionin 

tuomioistuimen 8. huhtikuuta 2014 

antamaa tuomiota, jossa todetaan tietojen 

säilyttämisestä annettu direktiivi 

2006/24/EY pätemättömäksi; muistuttaa, 

että tuomioistuimen mukaan tämän 

välineen sisältämä puuttuminen 

yksityiselämän kunnioituksen 

perusoikeuteen on rajoitettava täysin 

välttämättömään; korostaa, että tuomiossa 

tuodaan esiin uusi näkökohta, sillä 

tuomioistuin viittaa nimenomaisesti 

tiettyyn Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen 

oikeuskäytännön osaan, joka käsittelee 

’yleisiä valvontaohjelmia’, ja on nyt 

tosiasiallisesti sisällyttänyt samat 

periaatteet, jotka johtuvat Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen asiaa 

koskevasta oikeuskäytännöstä, samaa 

alaa koskevaan unionin lainsäädäntöön; 

korostaa, että siksi onkin odotettavissa, 

että tuomioistuin soveltaa tulevaisuudessa 

samaa perustelua myös arvioidessaan, 

ovatko tätä samaa ’yleisten 

valvontaohjelmien’ alaa koskevat muut 

EU:n ja jäsenvaltioiden säädökset 

perusoikeuskirjan mukaan päteviä; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Tarkistus  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

13 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  13 a. muistuttaa, että EU:n tekemät 

kansainväliset sopimukset ovat 

ensisijaisia EU:n johdettuun oikeuteen 

nähden, ja korostaa siksi tarvetta 

varmistaa, että puitesopimus ei rajoita 

rekisteröidyn oikeuksia ja suojatoimia, 

joita sovelletaan tiedonsiirtoon EU:n 

lainsäädännön mukaisesti; kehottaakin 

komissiota arvioimaan yksityiskohtaisesti, 

miten tarkkaan ottaen puitesopimus olisi 

vuorovaikutuksessa EU:n tietosuojaa 

koskevan lainsäädäntökehyksen kanssa ja 

miten se vaikuttaisi tähän 

lainsäädäntökehykseen, joka kattaa 

nykyisen neuvoston puitepäätöksen, 

tietosuojadirektiivin (46/95/EY) sekä 

tulevan tietosuojadirektiivin ja -

asetuksen; kehottaa komissiota 

esittämään tämän asian oikeudellisen 

arviointiraportin parlamentille ennen 

ratifiointimenettelyn aloittamista; 

Or. en 



 

AM\1077019FI.doc  PE570.926v01-00 

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI 

 

26.10.2015 B8-1092/6 

Tarkistus  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

16 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  16 a. kehottaa komissiota arvioimaan 

tuomoistuimen 6. lokakuuta 2015 asiassa 

Schrems antaman tuomion (C-362/14) 

oikeusvaikutuksen ja muut vaikutukset 

sellaisiin sopimuksiin kolmansien maiden 

kanssa, joissa sallitaan henkilötietojen 

siirtäminen, kuten terrorismin 

rahoittamisen jäljittämisohjelmaa (TFTP) 

koskeva EU:n ja Yhdysvaltojen sopimus, 

matkustajarekisteritietoja (PNR) koskevat 

sopimukset, EU:n ja Yhdysvaltojen 

puitesopimus ja muut EU:n oikeuden 

piiriin kuuluvat sopimukset, joihin liittyy 

henkilötietojen keruuta ja käsittelyä; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Tarkistus  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

17 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

17. toteaa, että komissio on esittänyt safe 

harbor -päätöksen soveltamisen 

keskeyttämistä ”vaihtoehtona”, jos 

havaittuihin ongelmiin ei löydetä 

tyydyttävää ratkaisua; kehottaa 

komissiota harkitsemaan safe harbor -

järjestelmän vaihtoehtoja ja antamaan 

asiasta selonteon vuoden 2015 loppuun 

mennessä; 

Poistetaan. 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Tarkistus  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

41 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

41. kehottaa komissiota laatimaan 

jäsenvaltioille suuntaviivat siitä, miten 

rikosten, mukaan lukien terrorismi, 

ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 

syyteharkintaa varten käytettävät 

henkilötietojen keräämisvälineet saatetaan 

tietojen säilyttämisestä 8. huhtikuuta 2014 

annetun Euroopan unionin tuomioistuimen 

tuomion mukaiseksi; viittaa erityisesti 

tuomion 58 ja 59 kohtaan, joissa vaaditaan 

selvästi tiedonkeruun kohdennettua 

suorittamista kaikkien tietojen keruun 

sijaan; 

41. kehottaa komissiota laatimaan 

jäsenvaltioille suuntaviivat siitä, miten 

rikosten, mukaan lukien terrorismi, 

ehkäisemistä, havaitsemista, tutkimista ja 

syyteharkintaa varten käytettävät 

henkilötietojen keräämisvälineet saatetaan 

tietojen säilyttämisestä 8. huhtikuuta 2014 

annettujen Euroopan unionin 

tuomioistuimen tuomioiden (asiat C-

293/12 ja C-594/12) ja safe harbor -

järjestelmästä 6. lokakuuta 2015 annetun 

tuomioistuimen tuomion (asia C-362/14) 

mukaiseksi; viittaa erityisesti tietojen 

säilyttämisestä annetun tuomion 58 ja 

59 kohtaan ja safe harbor -tuomion 93 ja 

94 kohtaan, joissa vaaditaan selvästi 

tiedonkeruun kohdennettua suorittamista 

kaikkien tietojen keruun sijaan; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Tarkistus  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

ALDE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-1092/2015 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

Unionin kansalaisten laajamittaisesta sähköisestä valvonnasta 12. maaliskuuta 2014 annetun 

Euroopan parlamentin päätöslauselman jatkotoimet 

Päätöslauselmaesitys 

41 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  41 a. korostaa, että uusimmassa 

oikeuskäytännössä ja erityisesti Euroopan 

unionin tuomioistuimen tietojen 

säilyttämisestä 8. huhtikuuta 2014 

antamassa tuomiossa asetetaan selkeästi 

oikeudelliseksi vaatimukseksi sen 

osoittaminen, että kaikki toimenpiteet, 

joihin liittyy henkilötietojen keruuta ja 

käyttöä ja jotka saattavat heikentää 

oikeutta nauttia yksityis- ja perhe-elämän 

kunnioitusta ja oikeutta tietosuojaan, ovat 

tarpeellisia ja oikeasuhteisia; pitää 

valitettavana, että poliittiset näkökohdat 

usein vaarantavat näiden 

oikeusperiaatteiden noudattamisen 

päätöksenteossa; kehottaa komissiota 

varmistamaan osana paremman sääntelyn 

agendaansa, että kaikki EU:n 

lainsäädäntö on korkealaatuista, 

noudattaa kaikkia oikeusnormeja ja 

oikeuskäytäntöä ja on EU:n 

perusoikeuskirjan mukaista; suosittelee, 

että kaikkien sellaisten lainvalvonta- ja 

turvallisuustoimien, joihin sisältyy 

henkilötietojen käyttöä ja keruuta, 

vaikutustenarviointiin sisältyy aina 

tarpeellisuuden ja oikeasuhteisuuden 

arvionti; 

Or. en 
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