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27.10.2015 B8-1092/10 

Pakeitimas 10 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

1 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 1a. ragina ES valstybes nares pripažįstant 

Edwardo Snowdeno kaip informatoriaus 

ir tarptautinio žmogaus teisių gynėjo 

statusą panaikinti jam pateiktus 

baudžiamuosius kaltinimus, suteikti jam 

apsaugą ir tokiu būdu užkirsti kelią trečių 

valstybių ekstradicijai arba perdavimui; 

Or. en 



 

AM\1077055LT.doc  PE570.926v01-00 

LT Suvienijusi įvairovę LT 

 

27.10.2015 B8-1092/11 

Pakeitimas 11 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

8 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 8a. ragina sustabdyti derybas dėl TPIP, 

kol nebus sustabdytas JAV vykdomas 

Europos pramonės šnipinėjimas; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Pakeitimas 12 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

16 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

16. reiškia nepasitenkinimą tuo, kad 

Parlamentas negavo iš Komisijos jokio 

oficialaus pranešimo dėl 13 rekomendacijų 

įgyvendinimo padėties, nors Komisija buvo 

pareiškusi, jog ji tai padarys iki 2014 m. 

vasaros; pabrėžia, kad, Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui paskelbus sprendimą 

pripažinti negaliojančiu Sprendimą 

2000/520/EB, Komisija turi skubiai 

pateikti išsamią naujausią informaciją apie 

ligšiolines derybas ir sprendimo poveikį 

tolesnėms deryboms, apie kurias buvo 

paskelbta; ragina Komisiją nedelsiant 

apsvarstyti alternatyvas „Saugaus uosto“ 

sprendimui ir Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimo poveikį bet 

kurioms kitoms priemonėms pagal 

Direktyvą 1995/46/EB dėl asmens 

duomenų perdavimo JAV, taip pat iki 

2015 m. pabaigos pateikti ataskaitą šiuo 

klausimu;  

16. reiškia nepasitenkinimą tuo, kad 

Parlamentas negavo iš Komisijos jokio 

oficialaus pranešimo dėl 13 rekomendacijų 

įgyvendinimo padėties, nors Komisija buvo 

pareiškusi, jog ji tai padarys iki 2014 m. 

vasaros; pabrėžia, kad, Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismui paskelbus sprendimą 

pripažinti negaliojančiu Sprendimą 

2000/520/EB, Komisija turi skubiai 

pateikti išsamią naujausią informaciją apie 

ligšiolines derybas ir sprendimo poveikį 

tolesnėms deryboms, apie kurias buvo 

paskelbta; ragina Komisiją nedelsiant 

apsvarstyti alternatyvas „Saugaus uosto“ 

sprendimui ir Europos Sąjungos 

Teisingumo Teismo sprendimo poveikį bet 

kurioms kitoms priemonėms dėl asmens 

duomenų perdavimo JAV, taip pat iki 

2015 m. pabaigos pateikti ataskaitą šiuo 

klausimu;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Pakeitimas 13 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

20 a dalis (nauja) 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

 20a. pakartoja savo raginimą sustabdyti 

Terorizmo finansavimo sekimo programos 

(TFSP) susitarimo galiojimą; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Pakeitimas 14 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

38 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

38. apgailestauja, kad Komisija neatsakė į 

Parlamento prašymą atlikti tyrimą dėl 

išsamios Europos informatorių apsaugos 

programos, ir ragina Komisiją ne vėliau 

kaip iki 2016 m. pabaigos pateikti 

komunikatą šiuo klausimu; 

38. apgailestauja, kad Komisija neatsakė į 

Parlamento prašymą atlikti tyrimą dėl 

išsamios Europos informatorių apsaugos 

programos, ir ragina Komisiją ne vėliau 

kaip iki 2016 m. pabaigos pristatyti 

direktyvą dėl žvalgybos srities 

informatorių minimalios apsaugos 

Europoje; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Pakeitimas 15 

Jan Philipp Albrecht 

Verts/ALE frakcijos vardu 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

GUE/NGL frakcijos vardu 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos B8-1092/2015 

Claude Moraes 

Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto vardu 

Tolesni veiksmai po 2014 m. kovo 12 d. Europos Parlamento rezoliucijos dėl masinio 

elektroninio ES piliečių sekimo 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos 

41 dalis 

 

Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas 

41. ragina Komisiją parengti valstybėms 

narėms skirtas gaires, kaip bet kurią 

asmens duomenų rinkimo nusikalstamų 

veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, 

nustatymo, tyrimo ar traukimo 

baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 

priemonę suderinti su 2014 m. balandžio 

8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

sprendimu dėl duomenų saugojimo; ypač 

atkreipia dėmesį į šio sprendimo 58 ir 59 

dalis, kuriose aiškiai prašoma taikyti 

tikslinį, o ne visiško perėmimo (angl. full 

take) metodą renkant duomenis; 

41. ragina Komisiją parengti valstybėms 

narėms skirtas gaires, kaip bet kurią 

asmens duomenų rinkimo nusikalstamų 

veikų, įskaitant terorizmą, prevencijos, 

nustatymo, tyrimo ar traukimo 

baudžiamojon atsakomybėn už jas tikslais 

priemonę suderinti su 2014 m. balandžio 

8 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo 

sprendimu dėl duomenų saugojimo; ypač 

atkreipia dėmesį į šio sprendimo 58 ir 59 

dalis, kuriose aiškiai prašoma taikyti 

tikslinį, o ne visiško perėmimo (angl. full 

take) metodą renkant duomenis; atkreipia 

dėmesį į tai, jog savo 2015 m. spalio 6 d. 

sprendime Europos Sąjungos Teisingumo 

Teismas nurodė, kad neribotas masinis 

sekimas kelia pavojų teisės į privatumą 

esmei; ragina Komisiją inicijuoti 

pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš 

valstybes nares, kuriose tebegalioja 

duomenų saugojimo įstatymai; 

Or. en 

 

 


