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27.10.2015 B8-1092/10 

Alteração  10 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  1-A. Insta os Estados-Membros da UE a 

retirarem eventuais acusações contra 

Edward Snowden, a oferecerem-lhe 

proteção e, consequentemente, a evitarem 

a sua extradição ou entrega por parte de 

países terceiros, reconhecendo, assim, o 

seu estatuto de denunciante e defensor 

internacional dos direitos humanos; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Alteração  11 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 8-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  8-A. Exorta à suspensão das negociações 

do TTIP até que os Estados Unidos 

ponham termo à espionagem do setor 

industrial europeu; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Alteração  12 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Proposta de resolução B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa de 

vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 16 

 

Proposta de resolução Alteração 

16. Opõe-se ao facto de o Parlamento não 

ter recebido qualquer comunicação oficial 

da Comissão sobre o estado de aplicação 

das treze recomendações, embora a 

Comissão tenha anunciado que enviaria o 

documento até ao verão de 2014; sublinha 

que, na sequência da decisão do TJUE que 

invalidou a Decisão 2000/520, é urgente 

que a Comissão apresente uma atualização 

detalhada sobre as negociações realizadas 

até à data e o impacto do acórdão nas 

futuras negociações anunciadas; convida a 

Comissão a ponderar imediatamente 

alternativas ao princípio de «porto seguro», 

a refletir sobre o impacto do acórdão 

noutros instrumentos no quadro da 

Diretiva 1995/46/CE, para a transferência 

de dados pessoais para os Estados Unidos, 

e a apresentar um relatório sobre esta 

questão até ao final de 2015;  

16. Opõe-se ao facto de o Parlamento não 

ter recebido qualquer comunicação oficial 

da Comissão sobre o estado de aplicação 

das treze recomendações, embora a 

Comissão tenha anunciado que enviaria o 

documento até ao verão de 2014; sublinha 

que, na sequência da decisão do TJUE que 

invalidou a Decisão 2000/520, é urgente 

que a Comissão apresente uma atualização 

detalhada sobre as negociações realizadas 

até à data e o impacto do acórdão nas 

futuras negociações anunciadas; convida a 

Comissão a ponderar imediatamente 

alternativas ao princípio de «porto seguro», 

a refletir sobre o impacto do acórdão 

noutros instrumentos para a transferência 

de dados pessoais para os Estados Unidos, 

e a apresentar um relatório sobre esta 

questão até ao final de 2015;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Alteração  13 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

 

Motion for a resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 20-A (novo) 

 

Proposta de resolução Alteração 

  20-A. Reitera o seu apelo para que o 

acordo sobre o Programa de Deteção do 

Financiamento do Terrorismo (TFTP) 

seja suspenso; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Alteração  14 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Motion for a resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 38 

 

Proposta de resolução Alteração 

38. Lamenta que a Comissão não tenha 

respondido ao pedido do Parlamento 

relativo à realização de uma análise sobre 

um programa europeu abrangente para a 

proteção dos autores de denúncias e insta a 

Comissão a apresentar, o mais tardar, até 

ao final de 2016, uma comunicação sobre 

este assunto; 

38. Lamenta que a Comissão não tenha 

respondido ao pedido do Parlamento 

relativo à realização de uma análise sobre 

um programa europeu abrangente para a 

proteção dos autores de denúncias e insta a 

Comissão a apresentar, até ao final de 

2016, uma diretiva sobre o nível mínimo 

de proteção a conferir aos denunciantes 

no domínio dos serviços de informação na 

Europa; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Alteração  15 

Jan Philipp Albrecht 

em nome do Grupo Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Motion for a resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

em nome da Comissão das Liberdades Cívicas, da Justiça e dos Assuntos Internos 

Seguimento da Resolução do Parlamento Europeu, de 12 de março de 2014, sobre o programa 

de vigilância eletrónica em larga escala dos cidadãos da UE 

Proposta de resolução 

N.° 41 

 

Proposta de resolução Alteração 

41. Exorta a Comissão a preparar 

recomendações destinadas aos Estados-

Membros sobre a forma de conciliar 

qualquer instrumento de recolha de dados 

de natureza pessoal para fins de prevenção, 

deteção, investigação e repressão de 

infrações penais, incluindo terrorismo, com 

o acórdão do TJUE de 8 de abril de 2014 

sobre a conservação de dados; destaca, em 

particular, os pontos 58 e 59 desse acórdão, 

nos quais se exige claramente uma 

abordagem seletiva em matéria de recolha 

de dados e não uma abordagem 

indiscriminada; 

41. Exorta a Comissão a preparar 

recomendações destinadas aos Estados-

Membros sobre a forma de conciliar 

qualquer instrumento de recolha de dados 

de natureza pessoal para fins de prevenção, 

deteção, investigação e repressão de 

infrações penais, incluindo terrorismo, com 

o acórdão do TJUE de 8 de abril de 2014 

sobre a conservação de dados; destaca, em 

particular, os pontos 58 e 59 desse acórdão, 

nos quais se exige claramente uma 

abordagem seletiva em matéria de recolha 

de dados e não uma abordagem 

indiscriminada; assinala que, no seu 

acórdão de 6 de outubro de 2015, o TJUE 

considerou que a vigilância 

indiscriminada em larga escala afeta a 

essência do direito à proteção da vida 

privada; solicita à Comissão que dê início 

a processos por infração contra os 

Estados-Membros cuja legislação preveja 

disposições sobre conservação de dados; 

Or. en 

 

 


