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Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 17 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  17 a. märgib tõsise murega, et eraelu 

puutumatuse ja kodanikuvabaduste 

järelevalve komisjon (Privacy and Civil 

Liberties Oversight Board – PCLOB), 

millele viidatakse VI lisas (USA riigi 

luuredirektori büroo (ODNI) esindaja 

Robert S. Litti kiri), mis on seaduslikult 

asutatud sõltumatu organ, kelle ülesanne 

on analüüsida ja läbi vaadata 

terrorismivastase võitluse programme ja 

poliitikat, sealhulgas signaaliluure 

kasutamist, tagamaks, et need kaitsevad 

adekvaatselt eraelu puutumatust ja 

kodanikuvabadusi, kaotas 7. jaanuaril 

2017 kvoorumi ja jääb sellesse olukorda, 

kuni USA president uued juhatuse 

liikmed nimetab ja Senat nad ametisse 

kinnitab; rõhutab, et kvoorumita on 

PCLOB volitused piiratumad ning ta ei 

saa võtta teatavaid meetmeid, milleks on 

vaja juhatuse heakskiidu, näiteks 

algatada järelevalveprojekte või esitada 

järelevalvesoovitusi, mis kahjustab tõsiselt 

täitmis- ja järelevalvetagatisi, mida USA 

ametiasutused on selles valdkonnas 

andnud; 

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0235/2017 

Claude Moraes 
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Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 21 a (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 a. tuletab meelde, et kuigi isikutel, 

sealhulgas ELi andmesubjektidel, keda on 

USAs riikliku julgeoleku huvides 

ebaseaduslikult (elektrooniliselt) jälgitud, 

on erinevaid õiguskaitsevõimalusi, on 

samas selge, et vähemalt mõnesid 

õiguslikke aluseid, mida USA 

luureametkonnad võivad kasutada (nt 

korraldust 12333) need ei hõlma; 

rõhutab, et isegi kui USA-välistele 

isikutele on õiguskaitse võimalused 

põhimõtteliselt olemas, näiteks välisluure 

jälitustegevuse seaduse (FISA) alusel 

toimuva jälgimise puhul, on 

õiguskaitsevahendite kasutamine piiratud 

ja üksikisikute (sh USA isikute) 

esitatavaid nõudeid ei võeta menetlusse, 

kui nad ei suuda tõendada „õigustatud 

huvi“, ning see piirab nende juurdepääsu 

tavakohtutele; 

Or. en 
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Punkt 21 b (uus) 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

  21 b. kutsub komisjoni üles hindama, 

millist mõju avaldab 25. jaanuaril 2017. 

aastal vastu võetud korraldus avaliku 

ohutuse parandamise kohta Ameerika 

Ühendriikides, eriti selle 14. jagu, mis 

käsitleb välisriigi kodanike väljajätmist 

eraelu kaitset käsitleva seaduse kaitse alt 

isiku tuvastamist võimaldava teabe osas ja 

mis on vastuolus kirjaliku kinnitusega, et 

üksikisikutel on olemas 

õiguskaitsemehhanismid juhuks, kui USA 

ametivõimud on nende andmeid 

kasutanud; palub komisjonil esitada 

üksikasjalik õiguslik analüüs selle 

korralduse tagajärgede kohta seoses 

Euroopa kodanike õiguskaitsevahendite 

ning edasikaebamise õigusega USAs; 

Or. en 
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Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. tuletab meelde oma 26. mai 2016. 

aasta resolutsiooni, kus tõdetakse, et USA 

välisministeeriumi loodud ombudsmani 

mehhanism ei ole piisavalt sõltumatu ja 

sellele ei ole antud piisavalt tõhusaid 

volitusi oma kohustuste täitmiseks ja ELi 

kodanikele tõhusa õiguskaitse tagamiseks; 

märgib, et USA valitsuse esitatud eri liiki 

kinnituste kohaselt on ombudsmani büroo 

USA luureteenistustest sõltumatu, vaba 

mis tahes väärmõjust, mis võib mõjutada 

tema ametiülesannete täitmist, ning teeb 

lisaks koostööd muude sõltumatute 

järelevalveasutustega, kellel on tõhusad 

USA luureühenduse üle järelevalve 

teostamise volitused; on üldiselt mures 

asjaolu pärast, et isikul, keda eeskirjade 

rikkumine puudutab, on võimalik taotleda 

üksnes teavet ja andmete kustutamist ja/või 

edasise töötlemise peatamist, kuid tal ei ole 

õigust saada hüvitist; 

23. tuletab meelde oma 26. mai 2016. 

aasta resolutsiooni, kus tõdetakse, et USA 

välisministeeriumi loodud ombudsmani 

mehhanism ei ole piisavalt sõltumatu ja 

sellele ei ole antud piisavalt tõhusaid 

volitusi oma kohustuste täitmiseks ja ELi 

kodanikele tõhusa õiguskaitse tagamiseks; 

juhib tähelepanu asjaolule, et pärast seda, 

kui 2016. aasta juulis ombudsmani 

ülesannetesse nimetatud majanduskasvu, 

energeetika ja keskkonna aseriigisekretäri 

ametiaeg lõppes, ei ole USA uus 

administratsioon veel uut ombudsmani 

ametisse nimetanud; on seisukohal, et 

kuni sõltumatut ja piisavate volitustega 

ombudsmani ei ole ametisse nimetatud, 

on USA tagatised ELi kodanikele tõhusa 

õiguskaitse võimaldamise kohta 

õigustühised; on üldiselt mures asjaolu 

pärast, et isikul, keda eeskirjade rikkumine 

puudutab, on võimalik taotleda üksnes 

teavet ja andmete kustutamist ja/või 

edasise töötlemise peatamist, kuid tal ei ole 

õigust saada hüvitist; 

Or. en 

 

 


