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27.10.2015 B8-1092/10 

Módosítás  10 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében  

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

1 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  1a. felszólítja az uniós tagállamokat, hogy 

ejtsék az Edward Snowden elleni esetleges 

büntetőjogi vádakat, nyújtsanak számára 

védelmet, és következésképpen 

akadályozzák meg kiadatását vagy 

harmadik felek általi átadását, elismerve 

ezzel a visszaélést jelentő személyként és a 

nemzetközi emberi jogok védelmezőjeként 

betöltött szerepét; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Módosítás  11 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

8 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  8a. kéri a TTIP megállapodásról folytatott 

tárgyalások felfüggesztését addig, amíg az 

Egyesült Államok be nem szünteti az 

európai iparra irányuló 

kémtevékenységet; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Módosítás  12 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

16. tiltakozik az ellen, hogy a Parlament 

semmilyen hivatalos tájékoztatást nem 

kapott a Bizottságtól e 13 ajánlás 

végrehajtásának aktuális helyzetére 

vonatkozóan, annak ellenére, hogy a 

Bizottság bejelentette, hogy azt 2014 

nyaráig megadja; hangsúlyozza, hogy az 

EUB-nek a 2000/520/EK határozatot 

érvénytelenné nyilvánító ítélete nyomán a 

Bizottságnak sürgősen alapos áttekintést 

kell nyújtania az eddig folytatott 

tárgyalásokról és az ítéletnek a már 

bejelentett további tárgyalásokra gyakorolt 

hatásáról; felhívja a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul vegye számba a védett 

adatkikötő alternatíváit és az ítéletnek az 

1995/46/EK irányelv szerinti egyéb 

eszközökre gyakorolt hatásait az USA-nak 

átadott személyes adatok vonatkozásában, 

és arról 2015 végéig készítsen jelentést;  

16. tiltakozik az ellen, hogy a Parlament 

semmilyen hivatalos tájékoztatást nem 

kapott a Bizottságtól e 13 ajánlás 

végrehajtásának aktuális helyzetére 

vonatkozóan, annak ellenére, hogy a 

Bizottság bejelentette, hogy azt 2014 

nyaráig megadja; hangsúlyozza, hogy az 

EUB-nek a 2000/520/EK határozatot 

érvénytelenné nyilvánító ítélete nyomán a 

Bizottságnak sürgősen alapos áttekintést 

kell nyújtania az eddig folytatott 

tárgyalásokról és az ítéletnek a már 

bejelentett további tárgyalásokra gyakorolt 

hatásáról; felhívja a Bizottságot, hogy 

haladéktalanul vegye számba a védett 

adatkikötő alternatíváit és az ítéletnek az 

egyéb eszközökre gyakorolt hatásait az 

USA-nak átadott személyes adatok 

vonatkozásában, és arról 2015 végéig 

készítsen jelentést;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Módosítás  13 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

20 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  20a. ismételten szorgalmazza a 

terrorizmus finanszírozásának felderítését 

célzó programról szóló megállapodás 

(TFTP) felfüggesztését; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Módosítás  14 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

38 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

38. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság nem válaszolt a Parlament azon 

kérésére, hogy folytassanak vizsgálatot a 

visszaélést jelentő személyek védelmére 

irányuló, átfogó európai program 

tekintetében, és felhívja a Bizottságot, 

hogy legkésőbb 2016 végéig adjon ki ilyen 

tárgyú közleményt; 

38. sajnálatát fejezi ki amiatt, hogy a 

Bizottság nem válaszolt a Parlament azon 

kérésére, hogy folytassanak vizsgálatot a 

visszaélést jelentő személyek védelmére 

irányuló, átfogó európai program 

tekintetében, és felhívja a Bizottságot, 

hogy 2016 végéig terjesszen elő a 

hírszerzés területén visszaélést jelentő 

személyek Európán belüli minimális 

védelméről szóló irányelvre irányuló 

javaslatot; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Módosítás  15 

Jan Philipp Albrecht 

a Verts/ALE képviselőcsoport nevében 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

a GUE/NGL képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki iránymutatásokat a tagállamok számára 

arról, hogy miként hozhatók összhangba a 

bűncselekmények – többek között a 

terrorizmus – megelőzését, nyomozását, 

felderítését és a büntetőeljárás lefolytatását 

szolgáló, személyes adatokat gyűjtő 

eszközök az Európai Unió Bírósága 2014. 

április 8-i, adatmegőrzésről szóló 

ítéletével; kiemeli különösen az ítélet 58. 

és 59. pontját, amelyek az adatgyűjtés 

számára egyértelműen célzott 

megközelítést követelnek meg a „teljes 

körű” adatgyűjtés helyett; 

41. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki iránymutatásokat a tagállamok számára 

arról, hogy miként hozhatók összhangba a 

bűncselekmények – többek között a 

terrorizmus – megelőzését, nyomozását, 

felderítését és a büntetőeljárás lefolytatását 

szolgáló, személyes adatokat gyűjtő 

eszközök az Európai Unió Bírósága 2014. 

április 8-i, adatmegőrzésről szóló 

ítéletével; kiemeli különösen az ítélet 58. 

és 59. pontját, amelyek az adatgyűjtés 

számára egyértelműen célzott 

megközelítést követelnek meg a „teljes 

körű” adatgyűjtés helyett; hangsúlyozza, 

hogy az EUB 2015. október 6-i ítéletében 

kimondta, hogy a válogatás nélküli, 

tömeges megfigyelés a magánélethez való 

jog lényegét érinti; kéri a Bizottságot, 

hogy indítson kötelezettségszegési eljárást 

azon tagállamok ellen, amelyekben még 

mindig érvényben vannak adatmegőrzésre 

vonatkozó jogszabályok; 

Or. en 
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