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4.4.2017 B8-0235/7 

Pakeitimas 7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

17 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  17a. su dideliu susirūpinimu pažymi, 

kad Privatumo ir pilietinių laisvių 

priežiūros valdyba, VI priede 

(Nacionalinės žvalgybos direktoriaus 

biuro atstovo Roberto S. Litto raštas) 

vadinama pagal statutą įsteigta 

nepriklausoma tarnyba, atsakinga už 

kovos su terorizmu programų ir politikos, 

įskaitant signalų žvalgybos naudojimą, 

analizę ir vertinimą, siekiant užtikrinti, 

kad remiantis jomis būtų deramai 

saugomas privatumas ir piliečių laisvės, 

2017 m. sausio 7 d. neteko kvorumo ir, kol 

JAV prezidentas nenominuos naujų 

valdybos narių ir jų nepatvirtins JAV 

Senatas, jo neturės; pabrėžia, kad, 

neturėdama kvorumo Privatumo ir 

pilietinių laisvių priežiūros valdyba 

naudojasi ribotais įgaliojimais ir negali 

imtis tam tikrų veiksmų, kuriems turi 

pritarti valdyba, pvz., inicijuoti priežiūros 

projektų arba rengti rekomendacijų dėl 

priežiūros, o tai labai neigiamai veikia 

JAV valdžios institucijų pateiktus 

atitikties ir priežiūros garantijas bei 

patikinimus šioje srityje; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Pakeitimas 8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  21a. primena, kad asmenims, įskaitant 

ES duomenų subjektus, prieinami įvairūs 

teisių gynimo būdai, kai jų atžvilgiu JAV 

yra vykdomas neteisėtas (elektroninis) 

sekimas nacionalinio saugumo tikslais, 

tačiau lygiai taip pat aišku, kad tai 

netaikoma bent kelių teisinių pagrindų, 

kuriais gali pasinaudoti JAV žvalgybos 

institucijos (pvz., vykdomojo potvarkio 

Nr. 12333), atveju; maža to, pabrėžia, kad 

net jeigu asmenims ne iš JAV teisių 

gynimo priemonės iš principo prieinamos, 

pvz., sekimo pagal Užsienio žvalgybos 

informacijos sekimo aktą atveju, galimi 

pagrindai ieškiniui pateikti riboti, o 

asmenų (įskaitant asmenis iš JAV) 

pateikti ieškiniai bus paskelbti 

nepriimtinais, jeigu jie negali įrodyti 

teisės kreiptis į teismą pagrįstumo, o taip 

ribojamos galimybės kreiptis į bendrosios 

kompetencijos teismą; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Pakeitimas 9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

21 b dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

  21b. ragina Komisiją įvertinti 2017 m. 

sausio 25 d. vykdomojo potvarkio 

„Visuomenės saugumo stiprinimas JAV 

teritorijoje“ poveikį, ypač kai tai susiję su 

jo 14 skirsniu dėl apsaugos, numatytos 

Privatumo akte, netaikymo užsienio 

piliečiams, iškilus klausimui dėl 

informacijos, leidžiančios nustatyti 

asmens tapatybę, o tai prieštarauja 

rašytiniams patikinimams, kad, JAV 

valdžios institucijoms pasinaudojus 

prieiga prie duomenų, asmenys gali 

naudotis teisių gynimo teisme 

mechanizmais; prašo Komisijos pateikti 

išsamią teisinę analizę, kurioje būtų 

išnagrinėtas vykdomojo potvarkio 

priemonių poveikis teisių gynimo būdams 

ir europiečių teisei gintis teisme JAV; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Pakeitimas 10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-0235/2017 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

ES ir JAV „privatumo skydo“ užtikrinamos apsaugos tinkamumas 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

23 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

23. primena savo 2016 m. gegužės 

26 d. rezoliuciją, kurioje pažymima, kad 

JAV valstybės departamento sukurtas 

ombudsmeno mechanizmas nėra 

pakankamai nepriklausomas ir jam 

nesuteiktos pakankamai veiksmingos 

galios savo pareigoms vykdyti ir 

veiksmingoms teisių gynimo priemonėms 

asmenims iš ES užtikrinti; pažymi, kad, 

remiantis JAV vyriausybė pateiktais 

paaiškinimais ir patikinimais, 

ombudsmeno tarnyba yra nepriklausoma 

nuo JAV žvalgybos tarnybų, nepavaldi 

jokiai nederamai įtakai, kuri galėtų 

neigiamai paveikti jos veiklą, be to, ji 

dirba kartu su kitomis nepriklausomomis 

priežiūros įstaigomis, kurios naudojasi 

veiksmingomis JAV žvalgybos 

bendruomenės priežiūros galiomis; 
apskritai yra susirūpinęs, kad asmenys, 

nukentėję pažeidus jų teises, gali kreiptis 

tik norėdami gauti informacijos ir ištrinti 

duomenis ir (arba) sustabdyti tolesnį jų 

apdorojimą, tačiau neturi teisės į 

kompensaciją; 

23. primena savo 2016 m. gegužės 

26 d. rezoliuciją, kurioje pažymima, kad 

JAV valstybės departamento sukurtas 

ombudsmeno mechanizmas nėra 

pakankamai nepriklausomas ir jam 

nesuteiktos pakankamai veiksmingos 

galios savo pareigoms vykdyti ir 

veiksmingoms teisių gynimo priemonėms 

asmenims iš ES užtikrinti; pažymi, kad 

naujoji JAV administracija iki šiol nėra 

paskyrusi naujojo ombudsmeno 

pasibaigus sekretoriaus, atsakingo už 

ekonomikos augimo, energetikos ir 

aplinkos klausimus, į šias pareigas 

paskirto 2016 m. liepos mėn., kadencijai; 

mano, kad tol, kol nepaskirtas 

nepriklausomas ir pakankamai galių 

turintis ombudsmenas, JAV patikinimai, 

susiję su veiksmingų teisių gynimo 

priemonių užtikrinimu asmenims iš ES 

yra niekiniai; apskritai yra susirūpinęs, 

kad asmenys, nukentėję pažeidus jų teises, 

gali kreiptis tik norėdami gauti 

informacijos ir ištrinti duomenis ir (arba) 

sustabdyti tolesnį jų apdorojimą, tačiau 

neturi teisės į kompensaciją; 

Or. en 

 

 


