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27.10.2015 B8-1092/16 

Изменение  16 

Аксел Фос, Елмар Брок 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 12 

 

Предложение за резолюция Изменение 

12. приветства усилията на 

администрацията на САЩ да 

възстанови доверието чрез Рамковото 

споразумение, както и факта, че 

Законът за съдебната защита от 2015 г. 

беше внесен в Конгреса; счита, че е от 

първостепенно значение да се 

гарантират еднакви права на ефективна 

съдебна защита при еднакви 

обстоятелства за гражданите на 

ЕС/лицата, чиито лични данни са 

обработени в рамките на ЕС и са 

предадени на Съединените американски 

щати, без каквото и да е 

дискриминационно разграничение 

между гражданите на ЕС и гражданите 

на САЩ; призовава Конгреса да приеме 

законодателството, което гарантира 

това; подчертава, че една от 

предпоставките за подписването и 

сключването на Рамковото 

споразумение е приемането на Закона за 

съдебната защита от Конгреса на САЩ; 

12. приветства усилията на 

администрацията на САЩ да 

възстанови доверието чрез Рамковото 

споразумение и по-специално 

приветства факта, че Законът за 

съдебната защита от 2015 г. беше приет 

от Камарата на представителите на 

20 октомври 2015 г., което 

подчертава съществените и 

положителни стъпки, предприети от 

САЩ в отговор на изразените от ЕС 

опасения; счита, че е от първостепенно 

значение да се гарантират еднакви права 

на ефективна съдебна защита при 

еднакви обстоятелства за гражданите на 

ЕС/лицата, чиито лични данни са 

обработени в рамките на ЕС и са 

предадени на Съединените американски 

щати, без каквото и да е 

дискриминационно разграничение 

между гражданите на ЕС и гражданите 

на САЩ; призовава Конгреса на САЩ 

да приеме законодателството, което 

гарантира това; подчертава, че една от 

предпоставките за подписването и 

сключването на Рамковото 

споразумение е приемането на Закона за 

съдебната защита от Конгреса на САЩ; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Изменение  17 

Аксел Фос, Елмар Брок 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 23 

 

Предложение за резолюция Изменение 

23. подчертава, че добрите отношения 

между ЕС и САЩ продължават да бъдат 

от жизнено значение и за двете страни; 

отбелязва, че разкритията относно 

наблюдението са подкопали 

обществената подкрепа за тези 

отношения, и подчертава, че трябва 

да бъдат предприети мерки за 

възстановяване на доверието, по-

специално с оглед на настоящата 

неотложна необходимост от 

сътрудничество по множество 

геополитически въпроси от общ 

интерес; във връзка с това подчертава, 

че трябва да бъде намерено цялостно 

решение чрез провеждането на 

преговори между САЩ и ЕС при 

зачитане на основните права; 

23. подчертава, че отношенията 

между ЕС и САЩ продължават да бъдат 

от жизнено значение и за двете страни, 

по-специално с оглед на борбата 

срещу тероризма и тежката и 

организираната престъпност и на 

изграждането на процъфтяващи 

икономически и търговски 

отношения; призовава спешно да се 

пристъпи към сътрудничество по 

множество геополитически въпроси от 

общ интерес; отбелязва, че тези 

отношения следва да бъдат изградени 

въз основата на доверие и 

сътрудничество, и във връзка с това 

подчертава, че трябва да бъдат 

намерени решения чрез провеждането 

на преговори между САЩ и ЕС;  

 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Изменение  18 

Аксел Фос, Елмар Брок 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Съображение Е a (ново) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 Еa. като има предвид, че движението 

на данни и информация през 

границите е от ключово значение за 

световната икономика в днешно 

време, като има предвид, че е 

установено, че трансграничният 

трансфер на данни предоставя 

възможност на дружествата и 

потребителите да получават достъп 

до най-добрите технологии и услуги, и 

като има предвид, че гладкият 

трансграничен трансфер на 

информация е съответно от 

критично значение за растежа и 

успешното развитие на икономиката 

на ЕС;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Изменение  19 

Аксел Фос, Елмар Брок 

от името на групата PPE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

 17a. подчертава, че трансграничните 

потоци от данни са се превърнали в 

стратегически и необходим елемент 

от трансатлантическите 

икономически отношения през 

последните десетилетия и че в 

бъдеще те ще бъдат от ключово 

значение за създаването на безброй 

възможности за дружествата, 

малките и средните предприятия и 

потребителите от двете страни на 

Атлантическия океан; съответно 

подчертава неотложната 

необходимост от надеждни решения, 

за да се гарантира, че тези законни 

потоци от данни няма да бъдат 

прекъсвани; 

Or. en 

 

 


