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4.4.2017 B8-0235/1 

Tarkistus  1 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

9 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

9. katsoo, että Yhdysvaltojen 

hallituksen Privacy Shield -järjestelyyn 

liitetyillä kirjeillä antamista sitoumuksista 

ja vakuutuksista huolimatta jäljelle jää 

merkittäviä kysymyksiä tietyistä 

kaupallisista näkökohdista, kansallisesta 

turvallisuudesta ja lainvalvonnasta; 

9. katsoo, että Yhdysvaltojen 

hallituksen Privacy Shield -järjestelyyn 

liitetyillä kirjeillä antamista sitoumuksista 

ja vakuutuksista huolimatta jäljelle jää 

merkittäviä huolenaiheita tietyistä 

kaupallisista näkökohdista, kansallisesta 

turvallisuudesta ja lainvalvonnasta; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Tarkistus  2 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

20 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 20 a. panee huolestuneena merkille, että 

Yhdysvaltojen senaatti puolsi 

23. maaliskuuta 2017 ja edustajainhuone 

28. maaliskuuta 2017 pitämässään 

äänestyksessä Yhdysvaltojen 

telehallintoviraston (Federal 

Communications Commission) esittämän, 

laajakaistapalvelujen ja muiden 

televiestintäpalvelujen asiakkaiden 

yksityisyyden suojaa koskevan säännön 

hylkäämistä; toteaa, että näin 

käytännössä poistetaan 

laajakaistapalveluihin liittyvät 

yksityisyyssäännöt, jotka olisivat 

edellyttäneet, että 

internetpalveluntarjoajat hankkivat 

kuluttajien nimenomaisen suostumuksen 

ennen selaustietojen ja muiden yksityisten 

tietojen myymistä mainostajille ja muille 

yrityksille tai jakamista näiden kanssa; 

pitää tätä jälleen uutena uhkana 

yksityisyyden suojalle Yhdysvalloissa; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Tarkistus  3 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

23 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 23 a. panee huolestuneena merkille, että 

yksityisyyden suojan ja 

kansalaisvapauksien valvonnasta 

vastaavaan lautakuntaan (Privacy and 

Civil Liberties Oversight Board, PCLOB), 

joka on Yhdysvalloissa keskeinen 

valvontaelin, joka huolehtii siitä, että 

unionin kansalaisten henkilötietoja ei 

käytetä väärin, oli 30. maaliskuuta 2017 

nimitetty vain yksi jäsen viidestä; pitää 

hälyttävänä, että lautakunta ei ehkä ole 

päätösvaltainen tekemään vaikuttavia 

päätöksiä Privacy Shield -järjestelyn 

tarjoamasta suojasta; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Tarkistus  4 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

23 b kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

  23 b. panee huolestuneena merkille, että 

30. maaliskuuta 2017 Privacy Shield 

-järjestelyn täytäntöönpanoa valvovan 

Yhdysvaltojen liittovaltion 

kauppakomission (Federal Trade 

Commission, FTC) viidestä paikasta 

kolme oli täyttämättä; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Tarkistus  5 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

25 a kohta (uusi) 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

 25 a. ilmaisee huolensa siitä, että sen 

26. toukokuuta 2016 antaman 

päätöslauselman jälkeen tehdyt 

parannukset eivät ole riittäviä estämään 

Euroopan unionin tuomioistuinta 

mitätöimästä Privacy Shield -järjestelystä 

annettua komission 

täytäntöönpanopäätöstä (EU) 2016/1250; 

on siksi huolissaan, että tämä heikentää 

yleistä luottamusta tietosuojan tason 

riittävyyttä koskeviin komission 

täytäntöönpanopäätöksiin ja siten 

vahingoittaa komission uutta strategiaa 

tietojen vaihtamisesta ja suojaamisesta 

globalisoituneessa maailmassa; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Tarkistus  6 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE-ryhmän puolesta 

 

Päätöslauselmaesitys B8-0235/2017 

Claude Moraes 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan puolesta 

EU:n ja Yhdysvaltojen Privacy Shield -järjestelyn tarjoaman suojan riittävyys 

Päätöslauselmaesitys 

26 kohta 

 

Päätöslauselmaesitys Tarkistus 

26. kehottaa komissiota ryhtymään 

kaikkiin tarpeellisiin toimiin 

varmistaakseen, että Privacy Shield 

-järjestely on kaikin puolin asetuksen (EU) 

2016/679, jota sovelletaan 16. toukokuuta 

2018 alkaen, sekä perusoikeuskirjan 

mukainen; 

26. kehottaa komissiota ryhtymään 

kaikkiin tarpeellisiin toimiin 

varmistaakseen, että Privacy Shield 

-järjestely on kaikin puolin asetuksen (EU) 

2016/679, jota sovelletaan 16. toukokuuta 

2018 alkaen, sekä perusoikeuskirjan 

mukainen; katsoo, että tällaisiin toimiin 

pitäisi sisältyä joko Privacy Shield 

-järjestelyn kattava tarkistus, jonka 

yhteydessä olisi neuvoteltava sisällöllisiä 

muutoksia Yhdysvaltojen lainsäädäntöön 

ja käytäntöihin, tai komission 

täytäntöönpanopäätöksen (EU) 2016/1250 

kumoaminen 16. toukokuuta 2018 

mennessä; 

Or. en 

 

 


