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4.4.2017 B8-0235/1 

Alteração  1 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 9 

 

Proposta de resolução Alteração 

9. Considera que, apesar dos 

compromissos assumidos e das garantias 

prestadas pelo Governo dos EUA através 

das cartas anexas ao acordo relativo ao 

Escudo de Proteção da Privacidade, não 

são resolvidas questões importantes 

referentes a certos aspetos comerciais, à 

segurança nacional e à ação policial; 

9. Considera que, apesar dos 

compromissos assumidos e das garantias 

prestadas pelo Governo dos EUA através 

das cartas anexas ao acordo relativo ao 

Escudo de Proteção da Privacidade, não 

são resolvidas preocupações importantes 

referentes a certos aspetos comerciais, à 

segurança nacional e à ação policial; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Alteração  2 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 20-A. Observa com preocupação que, em 

23 e 28 de março de 2017, respetivamente, 

o Senado e a Câmara dos Representantes 

votaram a favor da rejeição da norma, 

apresentada pela Federal 

Communications Commission (comissão 

federal para as comunicações), «Proteção 

da privacidade dos clientes de banda larga 

e outros serviços de telecomunicações», o 

que, na prática, elimina normas para a 

proteção da privacidade da banda larga 

que obrigariam os prestadores de serviços 

de acesso à Internet a obter a autorização 

explícita dos consumidores, antes de 

venderem ou partilharem dados relativos 

à navegação na Internet e outras 

informações privadas com anunciantes e 

outras empresas; considera que isto 

constitui mais uma ameaça às 

salvaguardas em matéria de privacidade 

nos Estados Unidos; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Alteração  3 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 23-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 23-A. Observa, com preocupação, que, 

desde 30 de março de 2017, o Privacy and 

Civil Liberties Oversight Board (PCLOB) 

(órgão de fiscalização para a proteção da 

privacidade e das liberdades cívicas), um 

órgão-chave de fiscalização dos EUA, que 

assegura que os dados pessoais dos 

cidadãos da UE não são objeto de 

utilização abusiva, tem apenas um 

membro nomeado dos cinco que o 

compõem; está alarmado com o facto de o 

PCLOB poder ter falta de quórum para 

tomar decisões eficazes quanto à proteção 

conferida pelo Escudo de Proteção da 

Privacidade; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Alteração  4 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 23-B (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  23-B. Observa com preocupação que, 

desde 30 de março de 2017, a Federal 

Trade Commission (FTC) (comissão 

federal do comércio), que assegura a 

aplicação do Escudo de Proteção da 

Privacidade, tem três dos seus cinco 

lugares vagos; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Alteração  5 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 25-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

 25-A. Expressa preocupação com o facto 

de que as melhorias introduzidas desde a 

sua resolução de 26 de maio de 2016 não 

serão suficientes para impedir o Tribunal 

de Justiça Europeu de invalidar a Decisão 

de Execução (UE) 2016/1250 da 

Comissão relativa ao Escudo de Proteção 

da Privacidade; está, por conseguinte, 

preocupado com a possibilidade de esta 

situação enfraquecer a confiança geral 

nas decisões de execução da Comissão em 

matéria de adequação e, assim, prejudicar 

a nova estratégia da Comissão para o 

intercâmbio e a proteção de dados num 

mundo globalizado; 

Or. en 



 

AM\1122757PT.docx  PE598.575v01-00 

PT Unida na diversidade PT 

 

4.4.2017 B8-0235/6 

Alteração  6 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-0235/2017 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Nível de proteção adequado assegurado pelo Escudo de Proteção da Privacidade UE-EUA 

Proposta de resolução 

N.º 26 

 

Proposta de resolução Alteração 

26. Insta a Comissão a tomar todas as 

medidas necessárias para que o Escudo de 

Proteção da Privacidade cumpra 

plenamente o disposto no Regulamento 

(UE) 2016/679, aplicável a partir de 16 de 

maio de 2018, e na Carta da UE; 

26. Insta a Comissão a tomar todas as 

medidas necessárias para que o Escudo de 

Proteção da Privacidade cumpra 

plenamente o disposto no Regulamento 

(UE) 2016/679, aplicável a partir de 16 de 

maio de 2018, e na Carta da UE; considera 

que essas medidas deverão incluir ou uma 

revisão completa do Escudo de Proteção 

da Privacidade, que deverá ser 

acompanhada da negociação de 

alterações substantivas das legislações e 

práticas dos EUA, ou uma revogação da 

Decisão de Execução (UE) 2016/1250 da 

Comissão, antes de 16 de maio de 2018; 

Or. en 

 

 


