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2.7.2018 B8-0305/1 

Grozījums Nr.  1 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātā pienācīgā aizsardzība 

Rezolūcijas priekšlikums 

7. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka ASV 

Valsts departamenta izveidotais ombuda 

mehānisms nav pietiekami neatkarīgs un 

tam nav piešķirtas pietiekami efektīvas 

pilnvaras, lai veiktu savus uzdevumus un 

nodrošinātu efektīvu tiesisko aizsardzību 

ES iedzīvotājiem; uzsver, ka ir jāprecizē 

konkrētās ombuda mehānisma pilnvaras, jo 

īpaši attiecībā uz tā pilnvarām pret 

izlūkdienestiem un tā lēmumu efektīvas 

tiesiskās aizsardzības līmeni; pauž nožēlu, 

ka ombuds var pieprasīt rīcību un 

informāciju tikai no ASV valdības 

struktūrām un nevar pieprasīt iestādēm 

izbeigt un neturpināt nelikumīgu 

uzraudzību vai neatgriezeniski iznīcināt 

informāciju; norāda, ka, lai gan ir iecelts 

ombuda vietas izpildītājs, ASV 

administrācija joprojām nav iecēlusi jaunu 

pastāvīgu ombudu, un tas neveicina 

savstarpēju uzticību; uzskata, ka bez iecelta 

neatkarīga, pieredzējuša un pienācīgi 

pilnvarota ombuda ASV apliecinājumi 

attiecībā uz efektīvu tiesiskās aizsardzības 

nodrošināšanu ES iedzīvotājiem nebūs 

spēkā; 

7. atkārtoti pauž savu nostāju, ka ASV 

Valsts departamenta izveidotajam ombuda 

mehānismam šobrīd nav piešķirtas 

pietiekami efektīvas pilnvaras, lai veiktu 

savus uzdevumus un nodrošinātu efektīvu 

tiesisko aizsardzību ES iedzīvotājiem; 

uzsver, ka ir jāprecizē konkrētās ombuda 

mehānisma pilnvaras, jo īpaši attiecībā uz 

tā pilnvarām pret izlūkdienestiem un tā 

lēmumu efektīvas tiesiskās aizsardzības 

līmeni; pauž nožēlu, ka ombuds var 

pieprasīt rīcību un informāciju tikai no 

ASV valdības struktūrām un nevar 

pieprasīt iestādēm izbeigt un neturpināt 

nelikumīgu uzraudzību vai neatgriezeniski 

iznīcināt informāciju; norāda, ka, lai gan ir 

iecelts ombuda vietas izpildītājs, ASV 

administrācija joprojām nav iecēlusi jaunu 

pastāvīgu ombudu, un tas neveicina 

savstarpēju uzticību; uzskata, ka bez iecelta 

neatkarīga, pieredzējuša un pienācīgi 

pilnvarota ombuda ASV apliecinājumi 

attiecībā uz efektīvu tiesiskās aizsardzības 

nodrošināšanu ES iedzīvotājiem nebūs 

spēkā; 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Grozījums Nr.  2 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātā pienācīgā aizsardzība 

Rezolūcijas priekšlikums 

23. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

23.  apstiprina, ka FISA 702. iedaļas 

atkārtotais apstiprinājums ir spēkā 

turpmākos sešus gadus; apšauba 
privātuma vairoga likumību; 

23. uzskata, ka FISA 702. iedaļas 

atkārtotais apstiprinājums vēl uz sešiem 

gadiem neliek apšaubīt privātuma vairoga 

likumību, jo visi elementi, uz kuriem 

balstās Komisijas lēmums par atbilstību, 

ir saglabāti, jo īpaši nosacījumi un 

ierobežojumi, kas nodrošina mērķtiecīgu 

apkopošanu;  

  

Or. en 
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Grozījums Nr.  3 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātā pienācīgā aizsardzība 

Rezolūcijas priekšlikums 

24. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

34. uzskata, ka pašreizējā privātuma 

vairoga sistēma nenodrošina pienācīgu 

aizsardzības līmeni, kas paredzēts 

Savienības datu aizsardzības tiesību aktos 

un ES Hartā, kā to interpretējusi Eiropas 

Savienības Tiesa; 

34. pauž bažas par to, vai pašreizējā 

privātuma vairoga sistēmas īstenošana 

nodrošina pienācīgu aizsardzības līmeni, 

kas pieprasīts Savienības datu aizsardzības 

tiesību aktos un ES Pamattiesību hartā, kā 

to interpretējusi Eiropas Savienības Tiesa; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Grozījums Nr.  4 

Axel Voss 

PPE grupas vārdā 

 

Rezolūcijas priekšlikums B8-0305/2018 

Claude Moraes 

Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas vārdā 

ES un ASV privātuma vairoga nodrošinātā pienācīgā aizsardzība 

Rezolūcijas priekšlikums 

35. punkts 

 

Rezolūcijas priekšlikums Grozījums 

35. uzskata — ja vien ASV 

nenodrošinās pilnīgu atbilstību līdz 

2018. gada 1. septembrim, Komisija nav 

rīkojusies saskaņā ar Vispārīgās datu 

aizsardzības regulas 45. panta 5. punktu; 

tādēļ aicina Komisiju apturēt privātuma 

vairoga darbību, līdz ASV iestādes būs 

izpildījušas tās nosacījumus; 

35. uzskata, ka ASV ir jāveic visi 

vajadzīgie pasākumi, lai līdz otrajai 

ikgadējai pārskatīšanai būtu iespējams 

panākt pilnīgu atbilstību; tādēļ aicina 

Komisiju pēc iespējas drīz ziņot par to 

Parlamentam; 

Or. en 

 

 


