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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

4.4.2017 B8-0235/7 

Módosítás  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2017 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  17a. mély aggodalommal állapítja meg, 

hogy a VI. mellékletben (Robert S. Litt, 

ODNI levele) említett Adatvédelmi és 

Polgári Szabadságjogi Felügyelő 

Tanácsnak (Privacy and Civil Liberties 

Oversight Board, PCLOB) – törvény által 

létrehozott független testület, amelynek 

feladata a terrorizmus elleni programok 

elemzése és felülvizsgálata, többek között 

jelfelderítés használata révén annak 

biztosítására, hogy a személyes adatok és 

a polgári szabadságjogok megfelelő 

védelmez élvezzenek – 2017. január 7-én 

megszűnt a határozatképessége, és a 

testület mindaddig határozatképtelen lesz, 

amíg a tanács új tagjelöltjeit az Egyesült 

Államok elnöke meg nem nevezi és az 

Egyesült Államok Szenátusa jóvá nem 

hagyja; hangsúlyozza, hogy a PCLOB 

hatásköre határozatképtelenség esetén 

korlátozott, és nem hozhat meg bizonyos 

intézkedéseket, amelyekhez a testület 

jóváhagyása szükséges – például 

felügyeleti projektek kezdeményezése vagy 

felügyeleti ajánlások kiadása –, ez pedig 

komolyan aláássa az USA hatóságai által 

e téren nyújtott megfelelési és felügyeleti 

garanciákat és biztosítékokat; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Módosítás  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2017 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. emlékeztet rá, hogy jóllehet a 

magánszemélyeknek – köztük az uniós 

érintetteknek – számos jogorvoslati 

lehetőség áll a rendelkezésére, ha 

nemzetbiztonsági célú, jogellenes 

(elektronikus) megfigyelést folytatnak 

velük szemben az Egyesült Államokban, 

az is egyértelmű, hogy e jogorvoslati 

lehetőségek nem terjednek ki legalább 

néhány olyan jogalapra (pl. az 12333. 

elnöki rendeletre), amelyet az Egyesült 

Államok hírszerzési hatóságai igénybe 

vehetnek; hangsúlyozza ezenfelül, hogy 

ha elvben léteznek is bírósági jogorvoslati 

lehetőségek a nem egyesült államokbeli 

személyek számára, például a FISA 

alapján végzett megfigyelés esetében, a 

rendelkezésre álló kereseti jogcímek 

korlátozottak, és az egyének (köztük az 

egyesült államokbeli személyek) által 

indított kereseteket elfogadhatatlannak 

nyilvánítják, amennyiben nem tudnak 

olyan „perképességet” igazolni, amely 

korlátozza a rendes bíróságokhoz 

fordulást; 

Or. en 



 

AM\1122758HU.docx  PE598.575v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

4.4.2017 B8-0235/9 

Módosítás  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2017 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

21 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21b. felhívja a Bizottságot, hogy 

értékelje az egyesült államokbeli 

közvédelem javításáról szóló, 2017. január 

25-i elnöki rendelet, különösen 14. 

szakasza hatását, amely kizárja a külföldi 

állampolgárokat az adatvédelmi törvény 

védelme alól a személyes azonosításra 

alkalmas adatok tekintetében, ez pedig 

ellentmond azoknak az írott 

biztosítékoknak, amelyek szerint bírósági 

jogorvoslati mechanizmusok állnak azon 

személyek rendelkezésére, akiknek az 

adataihoz az USA hatóságai hozzáfértek; 

kéri a Bizottságot, hogy ismertesse az 

elnöki rendelet intézkedéseinek az 

európaiak egyesült államokbeli 

jogorvoslati lehetőségeire és bírósági 

jogorvoslathoz való jogára gyakorolt 

következményeinek részletes jogi 

elemzését; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Módosítás  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-0235/2017 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az EU–USA adatvédelmi pajzs által nyújtott védelem megfelelőségéről 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

23 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. emlékeztet 2016. május 26-i 

állásfoglalására, amely kimondja, hogy az 

Egyesült Államok Külügyminisztériuma 

által létrehozott ombudsmani mechanizmus 

nem kellően független és nem rendelkezik 

elegendő tényleges hatáskörrel ahhoz, hogy 

feladatait ellássa és hatékony jogorvoslatot 

biztosítson az uniós polgárok számára; 

megjegyzi, hogy az amerikai kormány 

által nyújtott nyilatkozatok és biztosítékok 

szerint az Ombudsman Hivatala az 

amerikai hírszerző szolgálatoktól 

független, a feladatának ellátásával 

kapcsolatos helytelen befolyásolástól 

mentes, és együttműködik egyéb, az 

amerikai hírszerző közösség különböző 

szervezeti egységeinek felügyeletével 

kapcsolatos hatáskörrel rendelkező 

független szervekkel; aggodalmát fejezi ki 

amiatt, hogy azon személyek, akiknek a 

jogai sérültek, csak felvilágosítást és az 

adatok törlését, illetve azok további 

feldolgozásának leállítását kérhetik, de 

nem érvényesíthetnek kárigényt; 

23. emlékeztet 2016. május 26-i 

állásfoglalására, amely kimondja, hogy az 

Egyesült Államok Külügyminisztériuma 

által létrehozott ombudsmani mechanizmus 

nem kellően független és nem rendelkezik 

elegendő tényleges hatáskörrel ahhoz, hogy 

feladatait ellássa és hatékony jogorvoslatot 

biztosítson az uniós polgárok számára; 

rámutat arra, hogy az Egyesült Államok 

hivatalba lépő kormánya a mai napig nem 

nevezett ki új ombudsmant, miután lejárt 

a gazdasági növekedésért, energiaügyért 

és környezetvédelemért felelős, e posztra 

2016 júliusában kinevezett államtitkár 

megbízatása; úgy véli, hogy független és 

kellő hatáskörökkel rendelkező 

ombudsman kinevezésének hiányában az 

uniós magánszemélyek részére nyújtott 

hatékony jogorvoslatra vonatkozó 

amerikai biztosítékok érvénytelenek; 

aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy azon 

személyek, akiknek a jogai sérültek, csak 

felvilágosítást és az adatok törlését, illetve 

azok további feldolgozásának leállítását 

kérhetik, de nem érvényesíthetnek 

kárigényt; 

Or. en 

 

 


