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B8-1092/10

Amendamentul 10
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán,
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 1 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
1a. solicită statelor membre ale UE să
renunțe la toate acuzațiile penale
împotriva lui Edward Snowden și să îi
acorde protecție și, în consecință, să
prevină extrădarea sau predarea lui de
către terțe părți, ca recunoaștere a
statutului său de denunțător și de
apărător internațional al drepturilor
omului;
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B8-1092/11

Amendamentul 11
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
8a. solicită suspendarea negocierilor
privind TTIP până la încetarea
spionajului SUA asupra industriei
europene:
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B8-1092/12

Amendamentul 12
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 16
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

16. exprimă obiecții cu privire la faptul că
Parlamentul nu a primit nicio comunicare
oficială din partea Comisiei cu privire la
stadiul transpunerii în practică a celor 13
recomandări, în pofida anunțului Comisiei
că va face acest lucru până în vara lui
2014; subliniază că, în urma deciziei CJUE
de a invalida Decizia 2000/520, Comisia
trebuie să ofere urgent informații
actualizate detaliate despre negocierile
conduse până acum, precum și despre
consecințele hotărârii asupra viitoarelor
negocieri care au fost anunțate; invită
Comisia să analizeze imediat alternativele
posibile la sfera de securitate și
consecințele hotărârii CJUE asupra
oricăror alte instrumente folosite în temeiul
Directivei 1995/46/CE pentru transferul de
date cu caracter personal în Statele Unite și
să raporteze cu privire la această chestiune
până la sfârșitul lui 2015;

16. exprimă obiecții cu privire la faptul că
Parlamentul nu a primit nicio comunicare
oficială din partea Comisiei cu privire la
stadiul transpunerii în practică a celor 13
recomandări, în pofida anunțului Comisiei
că va face acest lucru până în vara lui
2014; subliniază că, în urma deciziei CJUE
de a invalida Decizia 2000/520, Comisia
trebuie să ofere urgent informații
actualizate detaliate despre negocierile
conduse până acum, precum și despre
consecințele hotărârii asupra viitoarelor
negocieri care au fost anunțate; invită
Comisia să analizeze imediat alternativele
posibile la sfera de securitate și
consecințele hotărârii CJUE asupra
oricăror alte instrumente pentru transferul
de date cu caracter personal în Statele
Unite și să raporteze cu privire la această
chestiune până la sfârșitul lui 2015;
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B8-1092/13

Amendamentul 13
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 20 a (nou)
Propunerea de rezoluție

Amendamentul
20a. reiterează solicitarea de suspendare a
Acordului privind programul de urmărire
a finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP);
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B8-1092/14

Amendamentul 14
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán,
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 38
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

38. regretă faptul că Comisia nu a răspuns
solicitării Parlamentului de a analiza
posibilitatea instituirii unui program
european cuprinzător de protecție a
persoanelor care fac denunțuri și invită
Comisia să prezinte, cel târziu până la
sfârșitul anului 2016, o comunicare pe
această temă;

38. regretă faptul că Comisia nu a răspuns
solicitării Parlamentului de a analiza
posibilitatea instituirii unui program
european cuprinzător de protecție a
persoanelor care fac denunțuri și invită
Comisia să prezinte, până la sfârșitul anului
2016, o directivă privind protecția minimă
acordată persoanelor care fac denunțuri
din structurile de informații;
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B8-1092/15

Amendamentul 15
Jan Philipp Albrecht
în numele Grupului Verts/ALE
Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán,
Ángela Vallina, Javier Couso Permuy
în numele Grupului GUE/NGL
Propunere de rezoluție
B8-1092/2015
Claude Moraes
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Măsuri ulterioare Rezoluției Parlamentului European din 12 martie 2014 referitoare la
supravegherea electronică în masă a cetățenilor UE
Propunere de rezoluție
Punctul 41
Propunerea de rezoluție

Amendamentul

41. solicită Comisiei să pregătească
orientări pentru statele membre privind
modul de aliniere a instrumentelor de
colectare de date cu caracter personal în
scopul prevenirii, depistării, anchetării și
urmăririi infracțiunilor, inclusiv din
domeniul terorismului, la hotărârea Curții
de Justiție a Uniunii Europene din 8 aprilie
2014 privind păstrarea datelor; atrage
atenția în special asupra punctelor (58) și
(59) din hotărârea în cauză, prin care se
solicită în mod clar ca datele colectate să
fie individualizate și nu colectate în bloc;

41. solicită Comisiei să pregătească
orientări pentru statele membre privind
modul de aliniere a instrumentelor de
colectare de date cu caracter personal în
scopul prevenirii, depistării, anchetării și
urmăririi infracțiunilor, inclusiv din
domeniul terorismului, la hotărârea Curții
de Justiție a Uniunii Europene din 8 aprilie
2014 privind păstrarea datelor; atrage
atenția în special asupra punctelor (58) și
(59) din hotărârea în cauză, prin care se
solicită în mod clar ca datele colectate să
fie individualizate și nu colectate în bloc;
subliniază că, în hotărârea din 6
octombrie 2015, CJUE a stabilit că
supravegherea în masă nediferențiată
afectează esența dreptului la viață privată;
invită Comisia să înceapă procedurile de
constatare a neîndeplinirii obligațiilor
împotriva statelor membre care încă au în
vigoare legi privind păstrarea datelor;
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