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27.10.2015 B8-1092/16 

Grozījums Nr.  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

12. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

12. atzinīgi vērtē ASV pārvaldes iestāžu 

centienus ar jumta nolīguma palīdzību 

atgūt uzticību, kā arī to, ka Kongresam ir 

iesniegts 2015. gada Likums par tiesisko 

aizsardzību; uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 

nodrošināt jebkuros apstākļos tādas pašas 

tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību 

tiem ES pilsoņiem/ fiziskām personām, 

kuru personas dati tiek apstrādāti ES un 

pārsūtīti uz ASV, bez jebkādas 

diskriminācijas starp ES un ASV 

pilsoņiem; aicina Kongresu pieņemt 

tiesību aktu, kas garantē minētās tiesības; 

uzsver, ka viens no jumta nolīguma 

parakstīšanas un noslēgšanas 

priekšnoteikumiem ir Likuma par tiesisko 

aizsardzību pieņemšana Kongresā; 

12. atzinīgi vērtē ASV pārvaldes iestāžu 

centienus ar jumta nolīguma palīdzību 

atgūt uzticību un jo īpaši atzinīgi vērtē to, 

ka 2015. gada 20. oktobrī Pārstāvju palātā 

sekmīgi tika pieņemts 2015. gada Likums 

par tiesisko aizsardzību, un uzsver, ka 

ASV ir īstenojusi būtiskus un pozitīvus 

pasākumus, lai reaģētu uz ES paustajām 

bažām; uzskata, ka ir ārkārtīgi svarīgi 

nodrošināt jebkuros apstākļos tādas pašas 

tiesības uz efektīvu tiesisko aizsardzību 

tiem ES pilsoņiem/ fiziskām personām, 

kuru personas dati tiek apstrādāti ES un 

pārsūtīti uz ASV, bez jebkādas 

diskriminācijas starp ES un ASV 

pilsoņiem; aicina ASV Senātu pieņemt 

tiesību aktu, kas garantē minētās tiesības; 

uzsver, ka viens no jumta nolīguma 

parakstīšanas un noslēgšanas 

priekšnoteikumiem ir Likuma par tiesisko 

aizsardzību pieņemšana ASV Kongresā; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Grozījums Nr.  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. uzsver, ka labu ES un ASV attiecību 

saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga abām 

pusēm; norāda, ka pierādījumi par 

novērošanu ir mazinājuši sabiedrības 

atbalstu šīm attiecībām, un uzsver, ka ir 

jāīsteno pasākumi, lai nodrošinātu 

uzticības atjaunošanu, jo īpaši ņemot vērā 

pašreizējo steidzamo nepieciešamību 

sadarboties vairākos abām pusēm svarīgos 

jautājumos, kas saistīti ar ģeopolitisko 

situāciju; šajā kontekstā uzsver, ka sarunās 

starp ASV un visu ES ir jārod risinājums, 

kas ievēro pamattiesības; 

23. uzsver, ka ES un ASV attiecību 

saglabāšana ir ārkārtīgi svarīga abām 

pusēm, jo īpaši cīņā pret terorismu, 

smagiem noziegumiem un organizēto 

noziedzību un plaukstošu ekonomisko un 

tirdzniecības attiecību veidošanā; prasa 

steidzami sadarboties vairākos abām 

pusēm svarīgos jautājumos, kas saistīti ar 

ģeopolitisko situāciju un interesēm; 

norāda, ka šīs attiecības būtu jāveido uz 

uzticības un sadarbības pamata, un šajā 

kontekstā uzsver, ka sarunās starp ASV un 

ES ir jārod risinājumi;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Grozījums Nr.  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

Fa apsvērums (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 F.a tā kā datu un informācijas pārrobežu 

aprite ir mūsdienu globālās ekonomikas 

virzītājspēks un tā kā ir konstatēts, ka 

pārrobežu datu nosūtīšana nodrošina 

uzņēmumiem un patērētājiem vislabāko 

pieejamo tehnoloģiju un pakalpojumu 

pieejamību, un tā kā tādēļ netraucēta 

informācijas pārrobežu nosūtīšana ir 

ārkārtīgi svarīga ES ekonomikas 

izaugsmei un panākumiem;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Grozījums Nr.  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

Turpmākie pasākumi saistībā ar Eiropas Parlamenta 2014. gada 12. marta rezolūciju par ES 

pilsoņu elektronisko masveida novērošanu 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

 17.a uzsver, ka transatlantiskās datu 

plūsmas aizvadītajās desmitgadēs ir 

kļuvušas par stratēģisku un neaizstājamu 

elementu transatlantiskajās 

ekonomiskajās attiecībās un tām turpmāk 

būs liela nozīme neskaitāmu iespēju 

radīšanā uzņēmējsabiedrībām, maziem un 

vidējiem uzņēmumiem un patērētājiem 

abās Atlantijas okeāna pusēs; tādēļ 

uzsver, ka steidzami jārod dzīvotspējīgi 

risinājumi, lai nodrošinātu, ka netiek 

traucētas minētās likumīgās datu 

plūsmas; 

Or. en 

 

 


