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27.10.2015 B8-1092/10 

Amendement  10 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  1 bis. roept de lidstaten van de EU op alle 

strafrechtelijke procedures tegen Edward 

Snowden te beëindigen, hem bescherming 

te bieden en bijgevolg uitlevering of 

overdracht door derden te voorkomen, als 

erkenning van zijn status van 

klokkenluider en internationaal 

verdediger van de mensenrechten; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Amendement  11 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 8 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  8 bis. vraagt dat de onderhandelingen 

over TTIP worden opgeschort totdat een 

einde is gemaakt aan de VS-spionage bij 

Europese bedrijven; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Amendement  12 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 16 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

16. maakt bezwaar tegen het feit dat het 

Parlement geen formele mededeling heeft 

ontvangen van de Commissie over de staat 

van uitvoering van de 13 aanbevelingen, 

ondanks de aankondiging van de 

Commissie dat ze dit voor de zomer van 

2014 zou doen; benadrukt dat, na het 

besluit van het HvJ-EU om Beschikking 

2000/520/EG ongeldig te verklaren, de 

Commissie dringend een grondige 

actualisering moet doorvoeren van de 

onderhandelingen tot nu toe en van de 

invloed van het arrest op de verdere 

onderhandelingen die werden 

aangekondigd; verzoekt de Commissie zich 

onmiddellijk te beraden over alternatieven 

voor de veilige haven en over de gevolgen 

van het arrest op andere instrumenten in 

het kader van Richtlijn 1995/46/EG voor 

de doorgifte van persoonsgegevens aan de 

VS, en hierover uiterlijk eind 2015 verslag 

uit te brengen; 

16. maakt bezwaar tegen het feit dat het 

Parlement geen formele mededeling heeft 

ontvangen van de Commissie over de staat 

van uitvoering van de 13 aanbevelingen, 

ondanks de aankondiging van de 

Commissie dat ze dit voor de zomer van 

2014 zou doen; benadrukt dat, na het 

besluit van het HvJ-EU om Beschikking 

2000/520/EG ongeldig te verklaren, de 

Commissie dringend een grondige 

actualisering moet doorvoeren van de 

onderhandelingen tot nu toe en van de 

invloed van het arrest op de verdere 

onderhandelingen die werden 

aangekondigd; verzoekt de Commissie zich 

onmiddellijk te beraden over alternatieven 

voor de veilige haven en over de gevolgen 

van het arrest op andere instrumenten voor 

de doorgifte van persoonsgegevens aan de 

VS, en hierover uiterlijk eind 2015 verslag 

uit te brengen; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Amendement  13 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 20 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

  20 bis. herhaalt zijn oproep om de 

overeenkomst betreffende het 

opsporingsprogramma voor financiering 

van terrorisme (TFTP) op te schorten; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Amendement  14 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 38 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

38. betreurt dat de Commissie niet heeft 

gereageerd op het verzoek van het 

Parlement om de invoering van een 

omvattend Europees programma ter 

bescherming van klokkenluiders te 

onderzoeken, en roept de Commissie op 

uiterlijk eind 2016 een mededeling over dit 

onderwerp voor te stellen; 

38. betreurt dat de Commissie niet heeft 

gereageerd op het verzoek van het 

Parlement om de invoering van een 

omvattend Europees programma ter 

bescherming van klokkenluiders te 

onderzoeken, en roept de Commissie op 

tegen eind 2016 een richtlijn over de 

minimumbescherming van klokkenluiders 

op het gebied van inlichtingen in Europa 
voor te stellen; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Amendement  15 

Jan Philipp Albrecht 

namens de Verts/ALE-Fractie 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

namens de GUE/NGL-Fractie 

 

Ontwerpresolutie B8-1092/2015 

Claude Moraes 

namens de Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 

Follow-up van de resolutie van het Europees Parlement van 12 maart 2014 over grootschalig 

elektronisch toezicht op EU-burgers 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 41 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

41. vraagt de Commissie richtsnoeren voor 

de lidstaten voor te bereiden inzake de 

aanpassing van de instrumenten voor het 

verzamelen van persoonsgegevens met het 

oog op de voorkoming, de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van strafbare 

feiten, onder meer terrorisme, aan het 

arrest van het HvJ-EU van 8 april 2014 

over gegevensbewaring; wijst met name op 

de paragrafen 58 en 59 van dit arrest, 

waarin duidelijk wordt gesteld dat voor 

gegevensverzameling een doelgerichte 

aanpak vereist is, eerder dan een "volledige 

opneming"; 

41. vraagt de Commissie richtsnoeren voor 

de lidstaten voor te bereiden inzake de 

aanpassing van de instrumenten voor het 

verzamelen van persoonsgegevens met het 

oog op de voorkoming, de opsporing, het 

onderzoek en de vervolging van strafbare 

feiten, onder meer terrorisme, aan het 

arrest van het HvJ-EU van 8 april 2014 

over gegevensbewaring; wijst met name op 

de paragrafen 58 en 59 van dit arrest, 

waarin duidelijk wordt gesteld dat voor 

gegevensverzameling een doelgerichte 

aanpak vereist is, eerder dan een "volledige 

opneming"; wijst erop dat het HvJ-EU in 

zijn arrest van 6 oktober 2015 heeft 

gesteld dat willekeurig grootschalig 

toezicht de essentie van het recht op 

privacy aantast; verzoekt de Commissie 

inbreukprocedures te starten tegen 

lidstaten waar nog steeds wetgeving 

inzake gegevensbewaring van kracht is; 

Or. en 

 

 


