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4.4.2017 B8-0235/7 

Grozījums Nr.  7 

 Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

 Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

 ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

17.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  17.a ar lielām bažām konstatē, ka no 

2017. gada 7. janvāra vairs nav kvoruma 

Privātuma un pilsonisko brīvību 

pārraudzības padomē (PCLOB), kas 

VI pielikumā (Robert S. Litt (ODNI) 

vēstule) minēta kā neatkarīga ar likumu 

izveidota iestāde, kuras pienākumi ir 

analizēt un pārskatīt terorisma 

apkarošanas programmas un politiku, 

tostarp sakaru izlūkošanas izmantošanu, 

lai nodrošinātu, ka ar tām pienācīgi 

aizsargā privātumu un pilsoniskās 

brīvības, un tagad tā darbosies ar nepilna 

kvoruma statusu, līdz ASV prezidents 

nozīmēs jaunus valdes locekļus un ASV 

Senāts tos apstiprinās; uzsver, ka nepilna 

kvoruma statusā PCLOB pilnvaras ir 

ierobežotas un tā nevar veikt noteiktas 

darbības, kurām vajadzīgs valdes 

apstiprinājums, piemēram, uzraudzības 

projektu uzsākšanu vai uzraudzības 

ieteikumu sniegšana, tādējādi nopietni 

mazinot atbilstības un uzraudzības 

garantijas un solījumus, ko ASV iestādes 

devušas šajā jomā; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Grozījums Nr.  8 

 Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

 Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

 ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.a punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.a atgādina, ka personām, tostarp ES 

datu subjektiem, gan ir vairākas tiesiskās 

aizsardzības iespējas, ja tās ASV ir 

pakļautas nelikumīgai (elektroniskajai) 

uzraudzībai nacionālās drošības nolūkos, 

taču tikpat skaidrs ir tas, ka nav aptverti 

vismaz daži juridiskie pamatojumi 

(piemēram, Izpildrīkojums Nr. 12333), 

kurus ASV izlūkošanas iestādes var 

izmantot; turklāt uzver, ka pat principā 

pastāvot tiesiskās aizsardzības iespējām 

citu valstu personām, piemēram, 

uzraudzībai saskaņā ar ĀIUL, pieejamās 

rīcības iespējas ir ierobežotas un 

privātpersonu (tostarp ASV personu) 

prasības tiks atzītas par nepieņemamām, 

ja tās nevar pierādīt “tiesībspēju”, un tas 

ierobežo piekļuvi parastajām tiesām; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Grozījums Nr.  9 

 Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

 Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

 ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

21.b punkts (jauns) 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

  21.b aicina Komisiju izvērtēt ietekmi, 

kāda ir 2017. gada 25. janvāra 

Izpildrīkojumam par „Sabiedrības 

drošības uzlabošanu Amerikas Savienoto 

Valstu teritorijā” un jo īpaši tā 14. iedaļai 

par ārvalstu pilsoņu izslēgšanu no 

Privātuma akta aizsardzības attiecībā uz 

personīgi identificējamu informāciju, kas 

ir pretrunā ar rakstiskajām garantijām 

par spēkā esošiem privātpersonu tiesiskās 

aizsardzības mehānismiem gadījumos, 

kad ASV iestādes piekļuvušas datiem; 

aicina Komisiju iesniegt detalizētu 

juridisko analīzi par šā izpildrīkojuma 

pasākumu ietekmi uz aizsardzības līdzekļu 

iespējām un Eiropas iedzīvotāju tiesībām 

uz tiesisko aizsardzību ASV; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Grozījums Nr.  10 

 Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

ALDE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0235/2017 

 Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

 ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātās aizsardzības pietiekamība 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23. atgādina par 2016. gada 26. maija 

rezolūciju, kurā teikts, ka ASV Valsts 

departamenta izveidotais ombuda 

mehānisms nav pietiekami neatkarīgs un ka 

tam nav piešķirtas pietiekami efektīvas 

pilnvaras, lai tas veiktu savus pienākumus 

un nodrošinātu ES iedzīvotāju efektīvu 

tiesisko aizsardzību; ņem vērā, ka saskaņā 

ar ASV valdības informāciju un 

garantijām ombuda birojs ir neatkarīgs 

no ASV izlūkdienestiem, brīvs no 

jebkādas neatbilstošas ietekmes, kas 

varētu ietekmēt tā darbību, un turklāt 

darbojas kopā ar citām neatkarīgām 

pārraudzības struktūrām, kam ir efektīvas 

uzraudzības pilnvaras pār ASV 

izlūkdienestiem; pauž vispārējas bažas, ka 

persona, attiecībā uz kuru pieļauts 

pārkāpums, var pieprasīt vienīgi 

informāciju un to, lai dati tiktu dzēsti 

un/vai nepieļauta to turpmāka apstrāde, 

taču tai nav tiesību uz kompensāciju; 

23. atgādina par 2016. gada 26. maija 

rezolūciju, kurā teikts, ka ASV Valsts 

departamenta izveidotais ombuda 

mehānisms nav pietiekami neatkarīgs un ka 

tam nav piešķirtas pietiekami efektīvas 

pilnvaras, lai tas veiktu savus pienākumus 

un nodrošinātu ES iedzīvotāju efektīvu 

tiesisko aizsardzību; uzsver, ka jaunā ASV 

administrācija līdz šim vēl nav iecēlusi 

jaunu ombudu pēc tam, kad beidzās 

amata pilnvaru termiņš ekonomikas 

izaugsmes, enerģētikas un vides valsts 

sekretāra vietniekam, kurš šajā amatā tika 

iecelts 2016. gada jūlijā; uzskata, ka bez 

iecelta neatkarīga un pienācīgi pilnvarota 

ombuda ASV apliecinājumi attiecībā uz 

ES iedzīvotāju efektīvu tiesisko 

aizsardzību nebūs spēkā; pauž vispārējas 

bažas, ka persona, attiecībā uz kuru 

pieļauts pārkāpums, var pieprasīt vienīgi 

informāciju un to, lai dati tiktu dzēsti 

un/vai nepieļauta to turpmāka apstrāde, 

taču tai nav tiesību uz kompensāciju; 

Or. en 

 

 


