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ET Ühinenud mitmekesisuses ET 

2.7.2018 B8-0305/1 

Muudatusettepanek  1 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 7 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

7. kordab oma seisukohta, 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; 

rõhutab, et tuleb selgitada ombudsmani 

mehhanismi täpseid volitusi, eriti seoses 

tema volitustega luureorganite suhtes ning 

tema otsuste tegeliku õiguskaitse tasemega; 

peab kahetsusväärseks, et ombudsman saab 

üksnes taotleda USA valitsusasutustelt 

meetmete rakendamist ja teavet, kuid ei saa 

anda ametiasutustele korraldusi 

ebaseadusliku jälitustegevuse lõpetamiseks 

või teabe jäädavaks hävitamiseks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et kuigi on olemas 

ombudsmani kohusetäitja, ei ole USA 

administratsioon ikka veel ametisse 

nimetanud uut alalist ombudsmani, mis ei 

soodusta vastastikust usaldust; on 

seisukohal, et kuni sõltumatut, kogemuste 

ja piisavate volitustega ombudsmani ei ole 

ametisse nimetatud, on USA kinnitused 

ELi kodanikele tõhusa õiguskaitse 

võimaldamise kohta õigustühised; 

7. kordab oma seisukohta, et praegu 

ei ole USA välisministeeriumi loodud 

ombudsmani mehhanismile antud 

piisavalt tõhusaid volitusi oma kohustuste 

täitmiseks ja ELi kodanikele tõhusa 

õiguskaitse tagamiseks; rõhutab, et tuleb 

selgitada ombudsmani mehhanismi täpseid 

volitusi, eriti seoses tema volitustega 

luureorganite suhtes ning tema otsuste 

tegeliku õiguskaitse tasemega; peab 

kahetsusväärseks, et ombudsman saab 

üksnes taotleda USA valitsusasutustelt 

meetmete rakendamist ja teavet, kuid ei saa 

anda ametiasutustele korraldusi 

ebaseadusliku jälitustegevuse lõpetamiseks 

või teabe jäädavaks hävitamiseks; juhib 

tähelepanu asjaolule, et kuigi on olemas 

ombudsmani kohusetäitja, ei ole USA 

administratsioon ikka veel ametisse 

nimetanud uut alalist ombudsmani, mis ei 

soodusta vastastikust usaldust; on 

seisukohal, et kuni sõltumatut, kogemuste 

ja piisavate volitustega ombudsmani ei ole 

ametisse nimetatud, on USA kinnitused 

ELi kodanikele tõhusa õiguskaitse 

võimaldamise kohta õigustühised; 

Or. en 
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Muudatusettepanek  2 

Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 23 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

23. kinnitab, et FISA paragrahvi 702 

taaskohaldamine veel kuue aasta jooksul 

seab andmekaitseraamistiku Privacy Shield 

õiguspärasuse küsimärgi alla; 

23. on veendunud, et FISA paragrahvi 

702 taaskohaldamine veel kuue aasta 

jooksul ei sea andmekaitseraamistiku 

Privacy Shield õiguspärasust kahtluse 

alla, kuna muutmatuks jäävad kõik 

komisjoni piisavusotsuse aluseks olnud 

asjaolud, eelkõige tingimused ja 

piirangud, mis tagavad andmete 

sihipärase kogumise;  

  

Or. en 
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Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 34 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

34. on seisukohal, et 

andmekaitseraamistiku Privacy Shield 

kehtiv kord ei taga sellist piisaval tasemel 

kaitset, mida Euroopa Kohtu tõlgenduse 

kohaselt nõuavad ELi andmekaitsealased 

õigusaktid ja ELi põhiõiguste harta; 

34. väljendab muret selle pärast, kas 

andmekaitseraamistiku Privacy Shield 

kehtiva korra praegune rakendamine 

tagab sellise piisaval tasemel kaitse, mida 

Euroopa Kohtu tõlgenduse kohaselt 

nõuavad ELi andmekaitsealased õigusaktid 

ja ELi põhiõiguste harta; 

Or. en 
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Axel Voss 

fraktsiooni PPE nimel 

 

Resolutsiooni ettepanek B8-0305/2018 

Claude Moraes 

kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjoni nimel 

ELi-USA andmekaitseraamistikuga Privacy Shield ette nähtud kaitse piisavus 

Resolutsiooni ettepanek 

Punkt 35 

 

Resolutsiooni ettepanek Muudatusettepanek 

35. on seisukohal, et kui USA 1. 

septembriks 2018 seda korda täielikult ei 

järgi, ei ole komisjon tegutsenud 

kooskõlas isikuandmete kaitse 

üldmääruse artikli 45 lõikega 5; kutsub 

seepärast komisjoni üles peatama 

andmekaitseraamistiku Privacy Shield 

kehtivus seniks, kuni USA ametivõimud 

selle nõudeid täidavad; 

35. on seisukohal, et teise iga-aastase 

läbivaatamise ajaks peab USA võtma kõik 

vajalikud meetmed, et seda korda 

täielikult järgida; palub seepärast 

komisjonil selle järel võimalikult kiiresti 

Euroopa Parlamendile aru anda; 

Or. en 

 

 


