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27.10.2015 B8-1092/16 

Tarkistus  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE-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 

12 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

12. pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen 

hallitus on pyrkinyt palauttamaan 

luottamuksen puitesopimuksen avulla sekä 

esittänyt kongressille vuonna 2015 
oikeussuojakeinoja koskevan 

lakiehdotuksen; pitää erittäin tärkeänä 

varmistaa, että unionin kansalaisilla ja 

henkilöillä, joiden henkilötietoja 

käsitellään unionissa ja siirretään 

Yhdysvaltoihin, on samoissa olosuhteissa 

aina samat tehokkaat oikeussuojakeinot 

syrjimättä millään tavoin unionin tai 

Yhdysvaltojen kansalaisia; kehottaa 

kongressia hyväksymään lainsäädäntöä, 

jolla tämä taataan; tähdentää, että 

puitesopimuksen allekirjoittamisen ja 

tekemisen ennakkoehtona on 

oikeussuojakeinoja koskevan lain 

hyväksyminen Yhdysvaltojen 

kongressissa; 

12. pitää myönteisenä, että Yhdysvaltojen 

hallitus on pyrkinyt palauttamaan 

luottamuksen puitesopimuksen avulla, ja 

panee erityisen tyytyväisenä merkille, että 

oikeussuojakeinoja koskeva vuoden 2015 

laki hyväksyttiin 20. lokakuuta 2015 

edustajainhuoneessa, mikä on osoitus 

merkittävistä ja myönteisistä toimista, 

joita Yhdysvallat on toteuttanut 

vastatakseen unionin huolenaiheisiin; 

pitää erittäin tärkeänä varmistaa, että 

unionin kansalaisilla ja henkilöillä, joiden 

henkilötietoja käsitellään unionissa ja 

siirretään Yhdysvaltoihin, on samoissa 

olosuhteissa aina samat tehokkaat 

oikeussuojakeinot syrjimättä millään tavoin 

unionin tai Yhdysvaltojen kansalaisia; 

kehottaa Yhdysvaltojen senaattia 

hyväksymään lainsäädäntöä, jolla tämä 

taataan; tähdentää, että puitesopimuksen 

allekirjoittamisen ja tekemisen 

ennakkoehtona on oikeussuojakeinoja 

koskevan lain hyväksyminen 

Yhdysvaltojen kongressissa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Tarkistus  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE-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 

23 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

23. painottaa, että unionin ja Yhdysvaltojen 

väliset terveellä pohjalla olevat suhteet 

ovat edelleen äärimmäisen tärkeät 

kummallekin osapuolelle; toteaa, että 

valvontaa koskevat paljastukset ovat 

heikentäneet suhteiden yleistä suosiota, ja 

korostaa, että on toteutettava 

toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että 

luottamus palautuu, etenkin kun otetaan 

huomioon nykyinen kiireellinen 

yhteistyön tarve monien yhteistä huolta 

aiheuttavien geopoliittisten kysymysten 

suhteen; korostaa tämä huomioon ottaen, 

että Yhdysvaltojen ja unionin on päästävä 

kokonaisuudesta neuvotteluratkaisuun, 

jossa kunnioitetaan perusoikeuksia; 

23. painottaa, että unionin ja Yhdysvaltojen 

väliset suhteet ovat edelleen äärimmäisen 

tärkeät kummallekin osapuolelle etenkin 

terrorismin sekä vakavan ja 

järjestäytyneen rikollisuuden torjunnassa 

sekä kukoistavien talous- ja 

kauppasuhteiden luomisessa; vaatii 

kiireellistä yhteistyötä monien yhteistä 

huolta aiheuttavien ja yhteisen edun 

mukaisten geopoliittisten kysymysten 

suhteen; toteaa, että unionin ja 

Yhdysvaltojen suhteen olisi rakennuttava 

luottamukselle ja yhteistyölle, ja korostaa 

tämä huomioon ottaen, että Yhdysvaltojen 

ja unionin on päästävä 

neuvotteluratkaisuihin; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Tarkistus  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE-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 

Johdanto-osan F a kappale (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 F a. toteaa, että tietojen liikkuminen 

rajojen yli on nykypäivän globaalin 

talouden liikkeellepaneva voima ja 

rajatylittävät tietojen siirrot tarjoavat 

todistetusti yrityksille ja kuluttajille 

mahdollisuuden käyttää parhaita 

saatavilla olevia teknologioita ja 

palveluja, joten tiedon saumaton 

siirtäminen rajojen yli on ratkaisevan 

tärkeää unionin talouden kasvun ja 

menestyksen kannalta; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Tarkistus  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE-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 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 17 a. tähdentää, että transatlanttisista 

tietovirroista on viime vuosikymmeninä 

tullut transatlanttisen taloussuhteen 

strateginen ja välttämätön osa ja ne ovat 

tulevaisuudessa ratkaisevassa asemassa, 

sillä niiden avulla voidaan luoda 

lukemattomia tilaisuuksia pienille ja 

keskisuurille yrityksille ja muille 

yrityksille sekä kuluttajille molemmin 

puolin Atlantin valtamerta; korostaakin 

tarvetta löytää pikaisesti luotettavia 

ratkaisuja, joilla varmistetaan, että nämä 

lailliset tietovirrat eivät häiriinny; 

Or. en 

 

 

 


