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εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
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Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 1 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
1a. θαιεί ηα θξάηε κέιε λα ζηακαηήζνπλ
νπνηεζδήπνηε πνηληθέο δηώμεηο ζε βάξνο
ηνπ Edward Snowden, θαη λα ηνπ
ρνξεγήζνπλ θαζεζηώο πξόζθπγα ή
θαζεζηώο δηεζλνύο πξνζηαζίαο θαη, ελ
ζπλερεία, λα απνηξέςνπλ ηελ έθδνζε ή
ηελ παξάδνζή ηνπ από ηξίηα κέξε, ζε
αλαγλώξηζε ηνπ θαζεζηώηνο ηνπ σο
πιεξνθνξηνδόηε θαη ππεξαζπηζηή ησλ
δηεζλώλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ·
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Τροπολογία 11
Jan Philipp Albrecht
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Πρόταση ψηυίσματος
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Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 8 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
8a. δεηεί ηελ αλαζηνιή ησλ
δηαπξαγκαηεύζεσλ γηα ηε ζπκθσλία
TTIP έσο όηνπ δηαθνπεί ε θαηαζθνπεία
εηο βάξνο ηεο επξσπατθήο βηνκεραλίαο
από ηηο ΗΠΑ·
Or. en

AM\1077055EL.doc

EL

PE570.926v01-00
Eνωμένη στην πολυμορυία

EL

27.10.2015

B8-1092/12

Τροπολογία 12
Jan Philipp Albrecht
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE
Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 16
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

16. επηθξίλεη ην γεγνλόο όηη ην
Κνηλνβνύιην δελ έρεη ιάβεη θακία επίζεκε
αλαθνίλσζε από ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε
ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθαξκνγή
ησλ 13 ζπζηάζεσλ παξά ηελ εμαγγειία ηεο
Επηηξνπήο όηη ζα εμέδηδε αλαθνίλσζε έσο
ην θαινθαίξη ηνπ 2014· ππνγξακκίδεη όηη,
κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ησλ
Επξσπατθήο Έλσζεο λα αθπξώζεη ηελ
απόθαζε 2000/520, είλαη πιένλ επηηαθηηθή
αλάγθε λα παξάζρεη ε Επηηξνπή πιήξε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο κέρξη ζηηγκήο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηνλ αληίθηππν ηεο
απόθαζεο ηνπ ΔΕΕ όζνλ αθνξά ηελ
ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ είραλ
εμαγγειζεί· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα
πξνβιεκαηηζηεί ακέζσο ζρεηηθά κε
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηνλ αζθαιή
ιηκέλα θαη ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο
απνθάζεσο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε άιια
κέζα ζην πιαίζην ηεο νδεγίαο 1995/46/ΕΚ
γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ
ραξαθηήξα ζηηο ΗΠΑ, θαη λα ππνβάιεη
έθζεζε επί ηνπ ζέκαηνο έσο ην ηέινο ηνπ
2015

16. επηθξίλεη ην γεγνλόο όηη ην
Κνηλνβνύιην δελ έρεη ιάβεη θακία επίζεκε
αλαθνίλσζε από ηελ Επηηξνπή ζρεηηθά κε
ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθαξκνγή
ησλ 13 ζπζηάζεσλ παξά ηελ εμαγγειία ηεο
Επηηξνπήο όηη ζα εμέδηδε αλαθνίλσζε έσο
ην θαινθαίξη ηνπ 2014· ππνγξακκίδεη όηη,
κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ησλ
Επξσπατθήο Έλσζεο λα αθπξώζεη ηελ
απόθαζε 2000/520, είλαη πιένλ επηηαθηηθή
αλάγθε λα παξάζρεη ε Επηηξνπή πιήξε
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο κέρξη ζηηγκήο
δηαπξαγκαηεύζεηο θαη ηνλ αληίθηππν ηεο
απόθαζεο ηνπ ΔΕΕ όζνλ αθνξά ηελ
ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεύζεσλ πνπ είραλ
εμαγγειζεί· θαιεί ηελ Επηηξνπή λα
πξνβιεκαηηζηεί ακέζσο ζρεηηθά κε
ελαιιαθηηθέο ιύζεηο γηα ηνλ αζθαιή
ιηκέλα θαη ζρεηηθά κε ηηο επηπηώζεηο ηεο
απνθάζεσο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε άιια
κέζα γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηηο ΗΠΑ, θαη λα
ππνβάιεη έθζεζε επί ηνπ ζέκαηνο έσο ην
ηέινο ηνπ 2015·
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Πρόταση ψηυίσματος
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Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 20 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
20a. επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ γηα
αλαζηνιή ηνπ πξνγξάκκαηνο
παξαθνινύζεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο (TFTP)·
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εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán,
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy
εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 38
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

38. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην
γεγνλόο όηη ε Επηηξνπή δελ απάληεζε ζην
αίηεκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα δηεμαγάγεη
έξεπλα γηα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα
πξνζηαζίαο γηα ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα
εθδώζεη αλαθνίλσζε επί απηνύ ηνπ
ζέκαηνο έσο ηα ηέιε ηνπ 2016 ην
αξγόηεξν·

38. εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην
γεγνλόο όηη ε Επηηξνπή δελ απάληεζε ζην
αίηεκα ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα δηεμαγάγεη
έξεπλα γηα νινθιεξσκέλν πξόγξακκα
πξνζηαζίαο γηα ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο θαη θαιεί ηελ Επηηξνπή λα
εθδώζεη νδεγία ζρεηηθά κε ηελ ειάρηζηε
πξνζηαζία ησλ καξηύξσλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο ζηνλ ηνκέα ησλ
πιεξνθνξηώλ ζηελ Επξώπε έσο ηα ηέιε
ηνπ 2016·
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εμ νλόκαηνο Οκάδαο GUE/NGL
Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 41
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

41. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα
πξνεηνηκάζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε
ζπκκόξθσζε ησλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο
πξόιεςεο, εληνπηζκνύ, δηεξεύλεζεο θαη
δίσμεο πνηληθώλ αδηθεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο,
πξνο ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο Απξηιίνπ
2014, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ·
επηζεκαίλεη ηδίσο ηα άξζξα 58 θαη 59 ηεο
απόθαζεο απηήο, ηα νπνία απαηηνύλ
ζαθώο κηα ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε αληί
γηα «πιήξε ιήςε», όζνλ αθνξά ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ·

41. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα
πξνεηνηκάζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε
ζπκκόξθσζε ησλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο
πξόιεςεο, εληνπηζκνύ, δηεξεύλεζεο θαη
δίσμεο πνηληθώλ αδηθεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο,
πξνο ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο Απξηιίνπ
2014, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ·
επηζεκαίλεη ηδίσο ηα άξζξα 58 θαη 59 ηεο
απόθαζεο απηήο, ηα νπνία απαηηνύλ
ζαθώο κηα ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε αληί
γηα «πιήξε ιήςε», όζνλ αθνξά ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ· ηνλίδεη όηη κε ηελ
απόθαζή ηνπ ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2015,
ην ΔΕΕ απνθάλζεθε όηη ε αδηάθξηηε
καδηθή παξαθνινύζεζε ζίγεη ηελ νπζία
ηνπ δηθαηώκαηνο ζηελ ηδησηηθή δσή·
θαιεί ηελ Επηηξνπή λα δξνκνινγήζεη
δηαδηθαζίεο επί παξαβάζεη ελαληίνλ ησλ
θξαηώλ κειώλ πνπ δηαηεξνύλ αθόκε ζε
ηζρύ λόκνπο γηα ηε δηαηήξεζε
δεδνκέλσλ·
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