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27.10.2015 B8-1092/10 

Predlog spremembe  10 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 1a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  1a. poziva države članice EU, naj 

umaknejo vse kazenske obtožbe zoper 

Edwarda Snowdna, mu zagotovijo zaščito 

in posledično preprečijo njegovo izročitev 

oziroma predajo tretjim stranem, s čimer 

mu bodo priznale status prijavitelja 

nepravilnosti in mednarodnega 

zagovornika človekovih pravic; 

Or. en 



 

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

SL Združena v raznolikosti SL 

 

27.10.2015 B8-1092/11 

Predlog spremembe  11 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 8a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  8a. poziva k prekinitvi pogajanj o TTIP, 

dokler se ne preneha vohunjenje ZDA v 

evropski industriji; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Predlog spremembe  12 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 16 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

16. nasprotuje dejstvu, da Parlament ni 

prejel nobenega formalnega sporočila 

Komisije o stanju izvajanja teh 13 

priporočil, čeprav je Komisija napovedala, 

da bo to storila do poletja 2014; poudarja, 

da mora Komisija po odločitvi Sodišča o 

razveljavitvi odločbe 2000/520 nujno 

pripraviti temeljit pregled dosedanjih 

pogajanj in oceniti učinek sodbe na 

napovedana nadaljnja pogajanja; poziva 

Komisijo, naj nemudoma preuči alternative 

varnemu pristanu in učinek sodbe na vse 

druge instrumente za prenašanje osebnih 

podatkov v ZDA iz Direktive 1995/46/ES 

ter poroča o zadevi do konca leta 2015;  

16. nasprotuje dejstvu, da Parlament ni 

prejel nobenega uradnega sporočila 

Komisije o stanju izvajanja teh 13 

priporočil, čeprav je Komisija napovedala, 

da bo to storila do poletja 2014; poudarja, 

da mora Komisija po odločitvi Sodišča o 

razveljavitvi Odločbe 2000/520/ES nujno 

pripraviti temeljit pregled dosedanjih 

pogajanj in oceniti učinek sodbe na 

napovedana nadaljnja pogajanja; poziva 

Komisijo, naj nemudoma preuči alternative 

varnemu pristanu in učinek sodbe na vse 

druge instrumente za prenašanje osebnih 

podatkov v ZDA ter poroča o zadevi do 

konca leta 2015;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Predlog spremembe  13 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 20a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  20a. ponovno poziva k prekinitvi izvajanja 

sporazuma o Programu nadzora nad 

financiranjem terorizma (TFTP); 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Predlog spremembe  14 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 38 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

38. obžaluje, da se Komisija ni odzvala na 

zahtevo Parlamenta, da preuči možnosti za 

vzpostavitev celovitega evropskega 

programa za zaščito prijaviteljev 

nepravilnosti, in poziva Komisijo, naj 

najkasneje do konca leta 2016 predloži 

sporočilo o tej temi; 

38. obžaluje, da se Komisija ni odzvala na 

zahtevo Parlamenta, da preuči možnosti za 

vzpostavitev celovitega evropskega 

programa za zaščito prijaviteljev 

nepravilnosti, in jo poziva, naj najkasneje 

do konca leta 2016 predloži direktivo o 

minimalni zaščiti prijaviteljev 

nepravilnosti na področju obveščevalnih 

dejavnosti v Evropi; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Predlog spremembe  15 

Jan Philipp Albrecht 

v imenu skupine Verts/ALE 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

v imenu skupine GUE/NGL 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnji ukrepi na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poziva Komisijo, naj za države članice 

pripravi smernice o tem, kako uskladiti 

instrumente zbiranja osebnih podatkov za 

namene preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, 

tudi terorizma, s sodbo Sodišča Evropske 

unije o hrambi podatkov z dne 8. aprila 

2014; zlasti opozarja na točki 58 in 59 te 

sodbe, kjer se jasno zahteva ciljno 

usmerjen pristop za zbiranje podatkov, in 

ne zajemanje v celoti; 

41. poziva Komisijo, naj za države članice 

pripravi smernice o tem, kako uskladiti 

instrumente zbiranja osebnih podatkov za 

namene preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, 

tudi terorizma, s sodbo Sodišča Evropske 

unije o hrambi podatkov z dne 8. aprila 

2014; zlasti opozarja na točki 58 in 59 te 

sodbe, kjer se jasno zahteva ciljno 

usmerjen pristop za zbiranje podatkov, in 

ne zajemanje v celoti; poudarja, da je 

Sodišče EU v sodbi z dne 6. oktobra 2015 

razsodilo, da vsesplošni množični nadzor 

posega v bistvo pravice do zasebnosti; 

poziva Komisijo, naj začne postopek za 

ugotavljanje kršitev zoper države članice, 

ki imajo še vedno v veljavi zakone o 

hrambi podatkov; 

Or. en 

 

 

 


