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Amendamentul  1 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 3 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere jurisprudența Curții 

Europene a Drepturilor Omului privind 

dreptul la viață privată, libertatea de 

exprimare și protecția avertizorilor de 

integritate, inclusiv în domeniul 

securității naționale și al informațiilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  2 

Monika Hohlmeier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Referirea 3 a (nouă) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 – având în vedere articolul 4 din Tratatul 

privind Uniunea Europeană; 

Or. en 

 

Amendamentul  3 

Helga Stevens 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal ale unor 

persoane nevinovate și a denunțat acțiunile 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal ale unor 

cetățeni și a denunțat acțiunile menționate 
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menționate ale serviciilor de informații 

care au afectat în mod grav încrederea 

cetățenilor UE și drepturile fundamentale; 

întrucât rezoluția a evidențiat existența 

posibilă a altor motive, cum ar fi spionajul 

politic și economic, dată fiind capacitatea 

programelor de supraveghere în masă 

menționate; 

ale serviciilor de informații care au afectat 

în mod grav încrederea cetățenilor UE și 

drepturile fundamentale; întrucât rezoluția 

a evidențiat existența posibilă a altor 

motive, cum ar fi spionajul politic și 

economic, dată fiind capacitatea 

programelor de supraveghere în masă 

menționate; 

Or. en 

 

Amendamentul  4 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal ale unor 

persoane nevinovate și a denunțat acțiunile 

menționate ale serviciilor de informații 

care au afectat în mod grav încrederea 

cetățenilor UE și drepturile fundamentale; 

întrucât rezoluția a evidențiat existența 

posibilă a altor motive, cum ar fi spionajul 

politic și economic, dată fiind capacitatea 

programelor de supraveghere în masă 

menționate; 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal ale unor 

persoane nevinovate și a denunțat acțiunile 

menționate ale serviciilor de informații 

care au afectat în mod grav încrederea 

cetățenilor UE și drepturile fundamentale; 

întrucât rezoluția a evidențiat existența 

posibilă a altor motive, cum ar fi spionajul 

politic și economic, dată fiind capacitatea 

programelor de supraveghere în masă 

menționate; întrucât supravegherea 

avocaților, jurnaliștilor, doctorilor și 

politicienilor a subminat în mod grav 

democrația și statul de drept; 

Or. en 

 

Amendamentul  5 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul A 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal ale unor 

persoane nevinovate și a denunțat 

acțiunile raportate de serviciile de 

informații care au afectat în mod grav 

încrederea cetățenilor UE și drepturile 

fundamentale; întrucât rezoluția a 

evidențiat posibila existență a altor 

motive, cum ar fi spionajul politic și 

economic, dată fiind capacitatea 

programelor de supraveghere în masă 

raportate; 

A. întrucât în rezoluție a invitat autoritățile 

SUA și statele membre ale UE să interzică 

activitățile de supraveghere în masă 

generalizată și prelucrarea în masă a 

datelor cu caracter personal; 

Or. en 

 

Amendamentul  6 

Monika Hohlmeier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Aa (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Aa. întrucât siguranța este un drept 

fundamental recunoscut la articolul 6 din 

cartă; 

Or. en 

 

Amendamentul  7 

Monika Hohlmeier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Ab (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Ab. întrucât securitatea națională este o 

competență exclusivă a unui stat membru 
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în conformitate cu articolul 4 din TUE, 

Or. en 

 

Amendamentul  8 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul C 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

C. întrucât documentul de lucru menționat 

anterior informează cu privire la evoluția 

situației de la adoptarea rezoluției, în 

contextul continuării valului de dezvăluiri 

referitoare la presupusele activități de 

supraveghere electronică în masă, precum 

și cu privire la stadiul punerii în aplicare a 

propunerii privind „habeas corpusul digital 

european” care indică răspunsul limitat al 

instituțiilor, statelor membre și părților 

interesate invitate să acționeze; 

C. întrucât documentul de lucru menționat 

anterior informează cu privire la evoluția 

situației de la adoptarea rezoluției, precum 

și cu privire la stadiul punerii în aplicare a 

propunerii privind „habeas corpusul digital 

european” care indică răspunsul limitat al 

instituțiilor, al statelor membre și al 

părților interesate invitate să acționeze; 

Or. en 

 

Amendamentul  9 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât Wikileaks a dezvăluit recent 

supravegherea specifică a comunicațiilor 

ultimilor trei președinți francezi, precum 

și ale miniștrilor de cabinet francezi și ale 

ambasadorilor francezi în SUA; întrucât 

spionajul strategic și economic a fost 

asigurat la scară largă pe parcursul 

ultimilor 10 ani de către ANS la nivelul 

tuturor structurilor statului francez, 

precum și al celor mai mari societăți 

franceze; 
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Or. en 

 

Amendamentul  10 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Considerentul Da (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Da. întrucât raportul raportorului special 

privind promovarea și protecția dreptului 

la libertatea de opinie și la libertatea de 

exprimare stipulează faptul că criptarea și 

anonimatul asigură confidențialitatea și 

securitatea necesare pentru exercitarea 

dreptului la libertatea de opinie și la 

libertatea de exprimare în era digitală; 

întrucât raportul stipulează, de asemenea, 

că orice restricție de criptare și anonimat 

trebuie să fie strict limitată în 

conformitate cu principiile legalității, 

necesității, proporționalității și 

legitimității obiectivului; 

Or. en 

 

Amendamentul  11 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

1. salută anchetele desfășurate de 

Bundestagul Germaniei, de Consiliul 

Europei, de Organizația Națiunilor Unite și 

de Senatul Braziliei, dezbaterile ce au avut 

loc în mai multe alte parlamente naționale 

și activitatea desfășurată de numeroși actori 

ai societății civile, care au contribuit la 

ridicarea gradului general de conștientizare 

cu privire la supravegherea electronică în 

masă; 

1. salută anchetele desfășurate de 

Bundestagul Germaniei, de Consiliul 

Europei, de Organizația Națiunilor Unite și 

de Senatul Braziliei, dezbaterile ce au avut 

loc în mai multe alte parlamente naționale 

și reformele avansate de SUA și 

dezbaterile conexe, precum și activitatea 

desfășurată de numeroși actori ai societății 

civile, care au contribuit la ridicarea 

gradului general de conștientizare cu 
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privire la supravegherea electronică în 

masă; 

Or. en 

 

Amendamentul  12 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 1a. solicită statelor membre ale UE să 

renunțe la acuzațiile penale, dacă există, 

împotriva lui Edward Snowden și să îi 

acorde protecție și să prevină astfel 

extrădarea sau predarea lui de către terțe 

părți, ca recunoaștere a statutului său de 

avertizor de integritate și de apărător 

internațional al drepturilor omului; 

Or. en 

 

Amendamentul  13 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 1 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 1b. susține Adunarea parlamentară a 

Consiliului Europei 1 a adresată Statelor 

Unite ale Americii de a permite revenirea 

lui Edward Snowden fără teama unei 

urmăriri penale în condiții care să nu îi 

permită să aducă obiecții apărării 

interesului public; 

 __________________ 

 1 a Rezoluția 2060 (2015) privind 

îmbunătățirea protecției avertizorilor de 

integritate disponibilă la 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H



 

AM\1066534RO.doc 9/63 PE560.854v01-00 

 RO 

-Xref-

ViewPDF.asp?FileID=21931&lang=en 

Or. en 

 

Amendamentul  14 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. este totuși profund dezamăgit de lipsa 

generală de conștientizare a urgenței și de 

lipsa de voință manifestate de majoritatea 

statelor membre și de instituțiile UE de a 

aborda în mod serios aspectele menționate 

în rezoluție și de a pune în practică 

recomandările acesteia, precum și de lipsa 

de transparență și dialog cu Parlamentul 

European; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  15 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. este totuși profund dezamăgit de lipsa 

generală de conștientizare a urgenței și de 

lipsa de voință manifestate de majoritatea 

statelor membre și de instituțiile UE de a 

aborda în mod serios aspectele menționate 

în rezoluție și de a pune în practică 

recomandările acesteia, precum și de lipsa 

de transparență și dialog cu Parlamentul 

European; 

eliminat 

Or. en 
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Amendamentul  16 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

2. este totuși profund dezamăgit de lipsa 

generală de conștientizare a urgenței și de 

lipsa de voință manifestate de majoritatea 

statelor membre și de instituțiile UE de a 

aborda în mod serios aspectele menționate 

în rezoluție și de a pune în practică 

recomandările acesteia, precum și de lipsa 

de transparență și dialog cu Parlamentul 

European; 

2. este totuși profund dezamăgit de lipsa 

generală de conștientizare a urgenței și de 

lipsa de voință manifestate de majoritatea 

guvernelor statelor membre și de 

instituțiile UE de a aborda aspectele 

menționate în rezoluție și de a pune în 

practică recomandările acesteia, precum și 

de lipsa de transparență și dialog cu 

Parlamentul European; 

Or. en 

 

Amendamentul  17 

Jan Philipp Albrecht, Jean Lambert, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2a. salută apelul lansat de examinatorul 

independent al legislației în materie de 

terorism privind o revizuire fundamentală 

a legilor care reglementează 

supravegherea de către autoritățile 

britanice în ceea ce privește necesitatea ca 

acesta să respecte standardele 

internaționale în materie de drepturi ale 

omului, în special prin autorizarea 

judiciară prealabilă a tuturor mandatelor 

de interceptare și a anumitor cereri de 

date legate de comunicații; respinge, 

totuși, interceptarea externă în bloc, 

precum și colectarea de blocuri de date în 

materie de comunicații ca urmare a 

incompatibilității lor cu standardele 

Convenției europene a drepturilor omului 
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și cu legislația Uniunii Europene privind 

protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  18 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2a. este preocupat de recentele evoluții din 

unele state membre în care practicile de 

supraveghere în masă care au fost găsite 

ilegale nu au fost remediate, ci legiferate; 

Or. en 

 

Amendamentul  19 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2a. observă că cele mai multe dintre 

statele membre și instituțiile UE nu au 

considerat necesară monitorizarea 

recomandărilor formulate în rezoluție și 

realizarea recomandărilor concrete din 

aceasta; 

Or. en 

 

Amendamentul  20 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2b. salută ancheta desfășurată de 

Bundestagul Germaniei privind 

supravegherea în masă; este puternic 

preocupat de dezvăluirile activităților de 

supraveghere în masă a 

telecomunicațiilor și a traficului de 

internet în interiorul Uniunii de către 

serviciul de informații german BND în 

cooperare cu ANS de la acel moment; 

consideră că aceasta reprezintă o 

încălcare a principiului cooperării loiale 

în temeiul articolului 4 alineatul (3) din 

TUE; 

Or. en 

 

Amendamentul  21 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2b. este preocupat de recentele legi din 

unele state membre care extind 

competențele de supraveghere ale 

organismelor de informații fără a extinde 

competențele de control, agravând astfel 

situația cetățeanului; 

Or. en 

 

Amendamentul  22 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2c. remarcă faptul că unul dintre cele mai 
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importante puncte de schimb de internet 

(AMS-IX) este situat în Țările de Jos și că 

o mare parte a activității economice 

depinde de încrederea pe care o au 

entitățile private în integritatea acestui 

schimb de internet și, prin urmare, 

reiterează invitația sa adresată Țările de 

Jos de a abține extinderea competențelor 

serviciilor de informații într-un mod care 

să permită supravegherea obișnuită și la 

scară largă a comunicațiilor prin cablu 

ale cetățenilor nevinovați; reiterează, de 

asemenea, invitația la prudență în 

momentul definirii mandatului și a 

capacităților Unității cibernetice comune 

SIGINT, precum și în ceea ce privește 

prezența și operațiunile personalului 

serviciilor de informații al SUA pe 

teritoriul Țărilor de Jos; 

Or. en 

 

Amendamentul  23 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 d (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2d. își exprimă preocuparea legată de 

noua lege franceză privind informațiile, 

aprobată la 24 iunie 2015, în special 

caracterul general al măsurilor de 

supraveghere pe care le facilitează, și 

lipsa unei autorizații judiciare prealabile 

adecvate și a controlului parlamentar, 

inclusiv competența limitată a 

Commission Nationale de Controle des 

Techiques de Renseignement; 

Or. en 

 

Amendamentul  24 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 2 e (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 2e. invită Comisia să analizeze 

compatibilitatea cu legea franceză privind 

informațiile cu tratatele și cu Carta 

drepturilor fundamentale, în special cu 

articolele 7, 8, 47, 48 și 52; 

Or. en 

 

Amendamentul  25 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Monica Macovei, Anna Maria Corazza Bildt, 

Traian Ungureanu, Heinz K. Becker, Artis Pabriks 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. consideră că reacția Comisiei la 

rezoluție este până în prezent extrem de 

inadecvată, având în vedere amploarea 

dezvăluirilor; invită Comisia să 

reacționeze la solicitările formulate în 

rezoluție până cel târziu în decembrie 

2015; își rezervă dreptul de a introduce o 

acțiune în constatarea abținerii de a 

acționa sau de a plasa anumite resurse 

bugetare pentru Comisie în rezervă până 

când toate recomandările au fost abordate 

în mod corespunzător; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  26 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

3. consideră că reacția Comisiei la 

rezoluție este până în prezent extrem de 

inadecvată, având în vedere amploarea 

dezvăluirilor; invită Comisia să 

reacționeze la solicitările formulate în 

rezoluție până cel târziu în decembrie 

2015; își rezervă dreptul de a introduce o 

acțiune în constatarea abținerii de a 

acționa sau de a plasa anumite resurse 

bugetare pentru Comisie în rezervă până 

când toate recomandările au fost abordate 

în mod corespunzător; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  27 

Jeroen Lenaers 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. regretă faptul că nu s-a dat curs 

solicitării anterioare a Secretariatului 

General al Consiliului Europei de 

demarare a procedurii bazate pe 

articolul 52; prin urmare, reiterează 

solicitarea de a demara procedura bazată 

pe articolul 52 conform căreia „orice 

Înaltă Parte Contractantă va furniza, la 

solicitarea Secretarului General al 

Consiliului Europei, explicațiile necesare 

cu privire la modul în care dreptul său 

intern asigură aplicarea efectivă a tuturor 

dispozițiilor acestei convenții”; 

Or. en 

 

Amendamentul  28 

Sophia in 't Veld 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. subliniază importanța deliberării 

Curții de Justiție a Uniunii Europene din 

8 aprilie 2014 declarând nevalabilă 

Directiva 2006/24/CE privind stocarea 

datelor; reamintește faptul că Curtea a 

stipulat că interferența instrumentului cu 

dreptul fundamental la viață privată 

trebuie limitată la strictul necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  29 

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3a. își exprimă profunda preocupare cu 

privire la legea în materie de informații 

astfel cum a fost adoptată de Adunarea 

națională franceză la 24 iunie 2015 și 

care prevede mai multe dispoziții care ar 

putea ridica probleme importante de drept 

pe lângă Comisia Europeană; are 

întrebări în special legate de domeniul de 

aplicare foarte extins al acestei noi legi, 

de absența intervenției instanțelor 

judecătorești în procedurile de autorizare, 

precum și de posibilitatea prelucrării 

automate a metadatelor de către cutiile 

negre algoritmice instalate în cadrul 

rețelelor operatorilor de telecomunicații 

(internet sau telefon) sau a serverelor-

gazdă; solicită Comisiei Europene să 

inițieze fără întârziere o evaluare a 

ansamblului de dispoziții prevăzute de 

legea în materie de informații și să 

stabilească gradul de conformitate al 

acesteia cu dreptul primar și secundar 

european; 
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Or. fr 

 

Amendamentul  30 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3b. regretă adoptarea de către Regatul 

Unit a Legii privind stocarea datelor și 

competențele investigatorii 2014, care 

permite serviciilor de informații și 

securitate nu doar să mențină 

mecanismele de stocare de blocuri de date 

ulterior deliberării Curții de Justiție a 

Uniunii Europene prin care 

Directiva 2006/24/CE a fost declarată 

nevalidă, ci să și extindă acoperirea 

teritorială a competențelor sale de 

interceptare; salută, în acest sens, 

raportul întocmit de recenzentul 

independent al Regatului Unit privind 

legislația din domeniul terorismului care 

solicită o revizuire completă a legilor în 

materie de supraveghere ale Regatului 

Unit, supravegherea judiciară a 

interceptării comunicațiilor private și o 

mai mare transparență în ceea ce privește 

existența și utilizarea competențelor de 

supraveghere; invită Guvernul Regatului 

Unit să țină cont de recomandările 

formulate în raport; 

Or. en 

 

Amendamentul  31 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 c (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3c. subliniază că Curtea Supremă de la 

Haga, cu sediul în Țările de Jos, a 

pronunțat o hotărâre la 2 iulie 2015 

potrivit căreia serviciile de informații 

constituie o încălcare a drepturilor 

fundamentale și dispune statului să 

oprească supravegherea comunicărilor 

avocaților; 

Or. en 

 

Amendamentul  32 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 3 d (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 3d. subliniază că Curtea Supremă de la 

Haga, cu sediul în Țările de Jos, a 

pronunțat o hotărâre la 1 iulie 2015 

potrivit căreia serviciile de informații 

constituie o încălcare a drepturilor 

fundamentale și dispune statului să 

oprească supravegherea comunicărilor 

avocaților; 

Or. en 

 

Amendamentul  33 

Axel Voss, Artis Pabriks, Brice Hortefeux, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. reiterează invitația sa adresată 

Consiliului de a-și intensifica activitatea 

referitoare la pachetul privind protecția 

datelor în vederea adoptării acestuia 

eliminat 
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în 2015; în acest sens, invită Consiliul să 

prezinte o foaie de parcurs clară în 

vederea adoptării unei abordări generale 

referitoare la proiectul de directivă 

privind protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  34 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. reiterează invitația sa adresată 

Consiliului de a-și intensifica activitatea 

referitoare la pachetul privind protecția 

datelor în vederea adoptării acestuia 

în 2015; în acest sens, invită Consiliul să 

prezinte o foaie de parcurs clară în 

vederea adoptării unei abordări generale 
referitoare la proiectul de directivă privind 

protecția datelor; 

4. salută deschiderea trilogurilor 

informale privind proiectul de regulament 

general privind protecția datelor; 
reiterează invitația sa adresată Consiliului 

de a-și intensifica activitatea referitoare la 

pachetul privind protecția datelor în 

vederea adoptării acestuia în 2015; în acest 

sens, invită Consiliul să adopte imediat o 

abordare generală referitoare la proiectul 

de directivă privind protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  35 

Helga Stevens 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

4. reiterează invitația sa adresată 

Consiliului de a-și intensifica activitatea 

referitoare la pachetul privind protecția 

datelor în vederea adoptării acestuia 

în 2015; în acest sens, invită Consiliul să 

prezinte o foaie de parcurs clară în vederea 

adoptării unei abordări generale referitoare 

la proiectul de directivă privind protecția 

4. reiterează invitația sa adresată 

Consiliului de a-și intensifica activitatea 

referitoare la directiva privind protecția 

datelor în vederea adoptării acestuia 

în 2015; în acest sens, invită Consiliul să 

prezinte o foaie de parcurs clară în vederea 

adoptării unei abordări generale referitoare 

la proiectul de directivă privind protecția 



 

PE560.854v01-00 20/63 AM\1066534RO.doc 

RO 

datelor; datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  36 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 4 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 4a. reamintește faptul că Consiliul a 

adoptat o abordare generală privind 

regulamentul general de protecție a 

datelor și salută angajamentul Consiliului 

în ceea ce privește o foaie de parcurs în 

vederea adoptării unui acord privind 

Directiva privind protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  37 

Aldo Patriciello 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. reamintește Consiliului de angajamentul 

acestuia de a respecta Carta drepturilor 

fundamentale a UE în amendamentele sale 

la propunerile Comisiei; reamintește, în 

special, că nivelul de protecție oferit 

trebuie să nu fie mai redus decât cel deja 

stabilit prin Directiva 95/46/CE; 

5. reamintește Consiliului de angajamentul 

acestuia de a respecta Carta drepturilor 

fundamentale a UE în amendamentele sale 

la propunerile Comisiei; reamintește, în 

special, că nivelul de protecție oferit 

trebuie să nu fie mai redus decât cel deja 

stabilit prin Directiva 95/46/CE, 

dimpotrivă, ar fi de dorit să se continue 

creșterea nivelului de protecție, prin 

includerea în această directivă, de 

asemenea, a activităților de securitate 

publică de tip transfrontalier; 

Or. it 
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Amendamentul  38 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 5 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

5. reamintește Consiliului de 

angajamentul acestuia de a respecta 

Carta drepturilor fundamentale a UE în 

amendamentele sale la propunerile 

Comisiei; reamintește, în special, că 

nivelul de protecție oferit trebuie să nu fie 

mai redus decât cel deja stabilit prin 

Directiva 95/46/CE; 

5. reamintește că trebuie asigurată 

respectarea Cartei drepturilor 

fundamentale a UE în momentul adoptării 

pachetului privind protecția datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  39 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Artis Pabriks, Milan Zver, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază faptul că atât Regulamentul 

privind protecția datelor, cât și Directiva, 
sunt necesare pentru protejarea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor și, prin 

urmare, ambele trebuie abordate ca un 

pachet ce trebuie adoptat în același timp, 

în vederea garantării că toate activitățile de 

prelucrare a datelor din UE oferă un nivel 

ridicat de protecție în orice împrejurare; 

subliniază că obiectivul privind întărirea 

drepturilor și protecției persoanelor în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale acestora trebuie îndeplinit în 

momentul adoptării pachetului; 

6. subliniază faptul că atât Regulamentul, 

cât și Directiva privind protecția datelor 
sunt necesare pentru protejarea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor și, prin 

urmare, ambele trebuie abordate ca un 

pachet, în vederea garantării că toate 

activitățile de prelucrare a datelor din UE 

oferă un nivel ridicat de protecție în orice 

împrejurare; subliniază că obiectivul 

privind întărirea drepturilor și protecției 

persoanelor în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal ale acestora 

trebuie îndeplinit în momentul adoptării 

pachetului; 

Or. en 
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Amendamentul  40 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 6 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

6. subliniază faptul că atât Regulamentul 

privind protecția datelor, cât și Directiva, 

sunt necesare pentru protejarea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor și, prin 

urmare, ambele trebuie abordate ca un 

pachet ce trebuie adoptat în același timp, 
în vederea garantării că toate activitățile de 

prelucrare a datelor din UE oferă un nivel 

ridicat de protecție în orice împrejurare; 

subliniază că obiectivul privind întărirea 

drepturilor și protecției persoanelor în ceea 

ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale acestora trebuie îndeplinit în 

momentul adoptării pachetului; 

6. subliniază faptul că atât Regulamentul, 

cât și Directiva privind protecția datelor 
sunt necesare pentru protejarea drepturilor 

fundamentale ale persoanelor, în vederea 

asigurării că toate activitățile de prelucrare 

a datelor din UE oferă un nivel ridicat de 

protecție în orice împrejurare; subliniază că 

obiectivul privind întărirea drepturilor și 

protecției persoanelor în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

acestora trebuie îndeplinit în momentul 

adoptării pachetului; 

Or. en 

 

Amendamentul  41 

Claude Moraes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

7. observă că, de la adoptarea rezoluției, au 

avut loc mai multe runde de negocieri cu 

SUA în vederea ajungerii la un acord cu 

privire la un acord-cadru UE-SUA privind 

protecția datelor cu caracter personal atunci 

când acestea sunt transferate și prelucrate 

în scopul asigurării respectării legii 

(„acord-cadru”); 

7. observă că, de la adoptarea rezoluției, au 

avut loc mai multe runde de negocieri cu 

SUA în vederea ajungerii la un acord cu 

privire la un acord-cadru UE-SUA privind 

protecția datelor cu caracter personal atunci 

când acestea sunt transferate și prelucrate 

în scopul asigurării respectării legii 

(„acord-cadru”); observă caracterul actual 

al proiectului de acord, acela de „acord 

executiv” pentru SUA care ar fi 

obligatoriu numai pentru departamentele 

și filialele administrației federale a SUA 

care sunt parte la acord în timp ce, în 

ceea ce privește UE, acesta ar avea 
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caracter obligatoriu pentru UE și pentru 

toate statele membre de la toate nivelurile; 

solicită, prin urmare, ca acordul să fie 

încheiat și ratificat de către Congresul 

SUA (acordul legislativ) pentru a se 

asigura faptul că pentru persoanele fizice 

din UE ale căror date personale sunt 

transferate în SUA în cadrul cooperării în 

materie de aplicare a legii sunt asigurate 

protecția, drepturile și garanțiile necesare, 

inclusiv atunci când datele acestora sunt 

transferate ulterior către autoritățile 

interne de la nivelul statului; 

Or. en 

 

Amendamentul  42 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 7 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 7a. denunță caracterul confidențial al 

modului în care au fost desfășurate 

negocierile privind acordul-cadru UE-

SUA; 

Or. en 

 

Amendamentul  43 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

8. salută eforturile depuse de către 

Administrația SUA pentru a restabili 

încrederea exemplificate prin introducerea 

în Congres a Legii din 2015 privind căile 

de atac judiciare; consideră că garantarea 

acelorași drepturi la căi de atac eficiente 

8. salută eforturile depuse de către 

Administrația SUA pentru a restabili 

încrederea exemplificate prin introducerea 

în Congres a Legii din 2015 privind căile 

de atac judiciare; consideră că garantarea 

acelorași drepturi la căi de atac eficiente 
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pentru cetățenii UE / persoanele ale căror 

date cu caracter personal sunt prelucrate în 

UE și transferate către SUA, fără nici o 

discriminare între cetățenii UE și cei ai 

SUA în orice circumstanță este de o 

importanță primordială; invită Congresul 

să adopte o astfel de legislație; 

pentru cetățenii UE ale căror date cu 

caracter personal sunt prelucrate în UE și 

transferate către SUA, fără nicio 

discriminare între cetățenii UE și cei ai 

SUA este de o importanță primordială; 

invită Congresul să adopte o astfel de 

legislație; 

Or. en 

 

Amendamentul  44 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly, Jean Lambert 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 8a. reiterează faptul că consimțământul 

Parlamentului European în ceea ce 

privește Programul de urmărire a 

finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) 

este periclitat fără să existe o soluție în 

ceea ce privește drepturile legate de 

protecția datelor cetățenilor UE, inclusiv 

redresarea administrativă și judiciară; 

subliniază faptul că Parlamentul 

European va aproba acordul TTIP final 

doar cu condiția ca acordul să respecte în 

totalitate drepturile fundamentale 

recunoscute de Carta UE, și că protecția 

vieții private a persoanelor în raport cu 

prelucrarea și diseminarea datelor cu 

caracter personal trebuie să rămână 

reglementată de articolul IV din Acordul 

General privind Comerțul cu Servicii 

(GATS); subliniază faptul că legislația 

UE privind protecția datelor nu poate fi 

considerată „o discriminare arbitrară sau 

nejustificabilă” în conformitate cu 

articolul XIV din GATS; 

Or. en 
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Amendamentul  45 

Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 8 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 8b. solicită suspendarea negocierilor 

privind TTIP până în momentul încetării 

spionajului SUA asupra industriei 

franceze: 

Or. en 

 

Amendamentul  46 

Anna Maria Corazza Bildt, Axel Voss, Monica Macovei, Brice Hortefeux 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. reamintește că rezoluția solicită 

suspendarea imediată a deciziei privind 

sfera de siguranță deoarece nu oferă un 

nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal pentru cetățenii UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  47 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Traian 

Ungureanu, Alessandra Mussolini, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. reamintește că rezoluția solicită 

suspendarea imediată a deciziei privind 

sfera de siguranță deoarece nu oferă un 

nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal pentru cetățenii UE; 

9. reamintește că rezoluția solicită 

suspendarea imediată a deciziei privind 

sfera de siguranță, în cazul în care 

Comisia nu ar reuși să accelereze decizia 

privind sfera de siguranță prin furnizarea 
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unei puternice valori adăugate pentru 

cetățenii UE; 

Or. en 

 

Amendamentul  48 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

9. reamintește că rezoluția solicită 

suspendarea imediată a deciziei privind 

sfera de siguranță deoarece nu oferă un 

nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal pentru cetățenii UE; 

9. reamintește că rezoluția solicită 

suspendarea imediată a deciziei privind 

sfera de siguranță deoarece nu oferă un 

nivel adecvat de protecție a datelor cu 

caracter personal pentru cetățenii UE; 

remarcă totuși faptul că acest lucru ar 

crea un vid în ceea ce privește protecția și 

reglementarea transferului de date între 

UE și SUA; 

Or. en 

 

Amendamentul  49 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Traian 

Ungureanu, Milan Zver, Heinz K. Becker,Alessandra Mussolini 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9a. decizia privind sfera de siguranță din 

data de 26 iulie 2000 a trebuit să fie 

revizuită și, în acest sens, salută 

îmbunătățirile avute în vedere și propuse 

de Comisie; 

Or. en 
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Amendamentul  50 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Anna Maria Corazza Bildt, Traian 

Ungureanu, Milan Zver, Heinz K. Becker, Alessandra Mussolini 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 9 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 9b. încurajează Comisia să își orienteze în 

continuare eforturile de a asigura o 

valoare adăugată clară pentru cetățenii 

UE prin garantarea aceluiași nivel de 

protecție de care beneficiază cetățenii 

SUA și pentru cetățenii UE și a unor 

condiții de concurență echitabile pentru 

societățile UE; remarcă faptul că în acest 

sens ar trebui să fie avute în vedere soluții 

alternative, precum principiul țării de 

destinație; 

Or. en 

 

Amendamentul  51 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 11 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

11. își exprimă nemulțumirea cu privire la 

faptul că Parlamentul nu a primit nicio 
comunicare oficială din partea Comisiei cu 

privire la stadiul de punere în aplicare a 

celor 13 recomandări, în pofida anunțului 

Comisiei că o va transmite până în vara 

anului 2014; așteaptă Comisia să facă 

acest lucru fără nicio altă întârziere; 

11. salută feedbackul regulat din partea 

Comisiei și solicită, cu toate acestea, o 
comunicare oficială din partea Comisiei cu 

privire la stadiul de punere în aplicare a 

celor 13 recomandări; 

Or. en 

 

Amendamentul  52 

Timothy Kirkhope 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. în absența unei monitorizări adecvate 

a cursului dat până în prezent celor 13 

recomandări, rămâne foarte sceptic cu 

privire la nivelul adecvat de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

Acordului privind sfera de siguranță și își 

menține poziția potrivit căreia sfera de 

siguranță să fie suspendată datorită 

faptului că îi lipsește un nivel adecvat de 

protecție; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  53 

Anna Maria Corazza Bildt, Axel Voss, Monica Macovei, Brice Hortefeux, Alessandra 

Mussolini 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. în absența unei monitorizări adecvate a 

cursului dat până în prezent celor 13 

recomandări, rămâne foarte sceptic cu 

privire la nivelul adecvat de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

Acordului privind sfera de siguranță și își 

menține poziția potrivit căreia sfera de 

siguranță să fie suspendată datorită 

faptului că îi lipsește un nivel adecvat de 

protecție; 

12. în absența unei monitorizări adecvate a 

cursului dat până în prezent celor 13 

recomandări, rămâne foarte sceptic cu 

privire la nivelul adecvat de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

Acordului privind sfera de siguranță și 

consideră că sfera de siguranță ar putea să 

fie suspendată în cazul în care nu se 

înregistrează niciun progres în ceea ce 

privește negocierile cu Comisia și SUA 

pentru a se asigura un nivel adecvat de 

protecție; 

Or. en 

 

Amendamentul  54 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 12 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

12. în absența unei monitorizări adecvate a 

cursului dat până în prezent celor 13 

recomandări, rămâne foarte sceptic cu 

privire la nivelul adecvat de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

Acordului privind sfera de siguranță și își 

menține poziția potrivit căreia sfera de 

siguranță să fie suspendată datorită 

faptului că îi lipsește un nivel adecvat de 

protecție; 

12. în absența unei monitorizări adecvate a 

cursului dat până în prezent celor 13 

recomandări, rămâne foarte sceptic cu 

privire la nivelul adecvat de protecție a 

datelor cu caracter personal în temeiul 

Acordului privind sfera de siguranță și își 

menține poziția potrivit căreia suspendarea 

deciziei privind sfera de siguranță ar putea 

fi o opțiune în cazul în care nu se 

înregistrează niciun progres în ceea ce 

privește negocierile UE-SUA pentru a se 

asigura un nivel adecvat de protecție; 

Or. en 

 

Amendamentul  55 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Artis Pabriks, Traian Ungureanu 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca toate parlamentele 

naționale care nu au făcut-o încă să 

instituie o supraveghere rezonabilă a 

activităților de informații și să asigure că 

astfel de comisii/organisme de 

supraveghere dispun de suficiente 

resurse, cunoștințe tehnice specializate și 

mijloace juridice pentru a putea să 

controleze în mod efectiv serviciile de 

informații; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  56 

Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei, Brice Hortefeux 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să supravegheze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

Or. en 

 

Amendamentul  57 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate, mijloace juridice și acces 

liber la documentele relevante pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

Or. en 

 

Amendamentul  58 

Ana Gomes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; decide ca 

Parlamentul European să continue să 

colaboreze cu parlamentele naționale 

pentru a se asigura că sunt instituite și 

făcute funcționale mecanisme de 

supraveghere eficiente; 

Or. en 

 

Amendamentul  59 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să controleze în mod efectiv 

serviciile de informații; 

14. solicită ca toate parlamentele naționale 

care nu au făcut-o încă să instituie o 

supraveghere rezonabilă a activităților de 

informații și să asigure că astfel de 

comisii/organisme de supraveghere dispun 

de suficiente resurse, cunoștințe tehnice 

specializate și mijloace juridice pentru a 

putea să verifice în mod efectiv, 

independent și democratic activitățile 

serviciilor de informații; 

Or. en 

 

Amendamentul  60 

Axel Voss 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. reamintește faptul că parlamentele 

naționale dețin competențe exclusive în 

ceea ce privește supravegherea 

activităților serviciilor de informații și a 

serviciilor de informații; 

Or. en 

 

Amendamentul  61 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. solicită statelor membre să efectueze 

o evaluare atentă a eficienței propriilor 

sisteme de supraveghere a organismelor 

responsabile de serviciile de informații și, 

prin urmare, să aducă îmbunătățiri 

acestor sisteme; 

Or. en 

 

Amendamentul  62 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 14 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 14a. solicită statelor membre să 

stabilească mecanisme juridice și 

democratice adecvate de supraveghere 

pentru coordonarea și schimbul de 

informații dintre serviciile de informații 

din UE și cele din țări terțe; 
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Or. en 

 

Amendamentul  63 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor 

de informații în Uniunea Europeană ce 

va avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și 

își va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale pentru a asigura existența unor 

mecanisme eficiente de supraveghere; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  64 

Helga Stevens 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor de 

informații în Uniunea Europeană ce va 

avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și își 

va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale pentru a asigura existența unor 

mecanisme eficiente de supraveghere; 

15. va continua să urmărească conferința 

privind supravegherea democratică a 

serviciilor de informații în Uniunea 

Europeană ce va avea loc în perioada 28-29 

mai 2015 și își va continua eforturile de a 

asigura schimbul de bune practici cu 

privire la supravegherea serviciilor de 

informații, în strânsă coordonare cu 

parlamentele naționale pentru a asigura 

existența unor mecanisme eficiente de 

supraveghere; 

Or. en 
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Amendamentul  65 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor de 

informații în Uniunea Europeană ce va 

avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și își 

va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale pentru a asigura existența unor 

mecanisme eficiente de supraveghere; 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor de 

informații în Uniunea Europeană ce va 

avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și își 

va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  66 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor de 

informații în Uniunea Europeană ce va 

avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și își 

va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale pentru a asigura existența unor 

mecanisme eficiente de supraveghere; 

15. va urmări conferința privind 

supravegherea democratică a serviciilor de 

informații în Uniunea Europeană ce va 

avea loc în perioada 28-29 mai 2015 și își 

va continua eforturile de a asigura 

schimbul de bune practici cu privire la 

supravegherea serviciilor de informații, în 

strânsă coordonare cu parlamentele 

naționale pentru a asigura existența unor 

mecanisme eficiente de supraveghere; 

salută concluziile comune ale 

copreședinților acestei conferințe care și-

au declarat intenția de a convoca o 

conferință de monitorizare în termen de 

doi ani; 
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Or. en 

 

Amendamentul  67 

Aldo Patriciello 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15a. reamintește că este necesar să se 

introducă astfel de măsuri în contextul 

actual al luptei împotriva amenințărilor 

teroriste, întrucât acest lucru determină 

sau poate determina guvernele naționale 

să adopte măsuri în timp util pentru a 

majora fondurile destinate serviciilor de 

informații, prin urmare, se dorește 

dezvoltarea unei practici în sensul 

majorării fondurilor simultan și celor 

care sunt competenți în materie de control 

al acestor servicii, fie ex ante la începutul 

activității serviciilor de informații, fie ex 

post în funcție de modalitatea conform 

căreia se desfășoară operațiunea; 

Or. it 

Amendamentul  68 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15a. consideră că este necesară în cel mai 

scurt timp o supraveghere parlamentată 

rezonabilă pentru Europol, dat fiind 

faptul că Europol devine tot mai mult cea 

mai importantă platformă de date cu 

caracter personal și mandatul său 

estompează linia de demarcație dintre 

datele în materie de aplicare a legii și 

datele în materie de servicii de informații 

chiar mai mult; 
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Or. en 

 

Amendamentul  69 

Claude Moraes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15a. consideră că instrumentele existente 

pentru cooperarea dintre organismele de 

supraveghere, de exemplu Rețeaua 

europeană a examinatorilor naționali ai 

informațiilor (ENNIR), ar trebui susținute 

simultan cu creșterea gradului de utilizare 

a acestora, eventual prin utilizarea 

potențialului IPEX pentru schimbul de 

informații dintre parlamentele naționale, 

în conformitate cu domeniul său de 

aplicare și capacitatea sa tehnică; 

Or. en 

 

Amendamentul  70 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15a. subliniază că o definiție comună a 

„securității naționale” este necesară 

pentru UE și pentru statele sale membre 

în vederea asigurării securității juridice; 

remarcă faptul că lipsa unei definiții clare 

lasă loc unui caracter arbitrar și 

abuzurilor în ceea ce privește drepturile 

fundamentale și norma de drept prin 

comunitățile executive și de informații din 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  71 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15b. încurajează Comisia și statele 

membre să introducă la nivelul legislației 

dispoziții privind încetarea efectelor și 

extinderea care să permită colectarea de 

date cu caracter personal sau 

supravegherea cetățenilor UE; subliniază 

că dispozițiile privind încetarea efectelor 

și extinderea sunt garanții necesare 

pentru a se asigura că un instrument care 

are caracter invaziv asupra vieții private 

este controlat în mod regulat din punctul 

de vedere al necesității și 

proporționalității sale în cadrul unei 

societăți democratice; 

Or. en 

 

Amendamentul  72 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 15 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 15c. invită statele membre să fie 

transparente cu privire la cererile de 

informații adresate de acestea societăților 

și organizațiilor private; 

Or. en 

 

Amendamentul  73 

Ana Gomes 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază faptul că o relație sănătoasă 

UE-SUA rămâne esențială pentru ambii 

parteneri; remarcă faptul că dezvăluirile 

privind supravegherea au subminat 

sprijinul public pentru relație și că trebuie 

luate măsuri pentru a garanta că încrederea 

este reconstruită, în special având în vedere 

nevoia actuală urgentă de cooperare cu 

privire la o gamă largă de chestiuni 

geopolitice de interes comun; subliniază, în 

acest context, faptul că trebuie găsită o 

soluție negociată între SUA și UE în 

ansamblu, cu respectarea drepturilor 

fundamentale; 

16. subliniază faptul că o relație sănătoasă 

UE-SUA rămâne esențială pentru ambii 

parteneri; remarcă faptul că dezvăluirile 

privind supravegherea au subminat 

sprijinul public pentru relație și că trebuie 

luate măsuri pentru a garanta că încrederea 

este reconstruită, în special având în vedere 

nevoia actuală urgentă de cooperare cu 

privire la o gamă largă de chestiuni 

geopolitice de interes comun, inclusiv 

negocierile actuale privind TTIP; 

subliniază, în acest context, faptul că 

trebuie găsită o soluție negociată între SUA 

și UE în ansamblu, cu respectarea 

drepturilor fundamentale; 

Or. en 

 

Amendamentul  74 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

16. subliniază faptul că o relație sănătoasă 

UE-SUA rămâne esențială pentru ambii 

parteneri; remarcă faptul că dezvăluirile 

privind supravegherea au subminat 

sprijinul public pentru relație și că trebuie 

luate măsuri pentru a garanta că 

încrederea este reconstruită, în special 

având în vedere nevoia actuală urgentă de 
cooperare cu privire la o gamă largă de 

chestiuni geopolitice de interes comun; 

subliniază, în acest context, faptul că 

trebuie găsită o soluție negociată între 

SUA și UE în ansamblu, cu respectarea 

drepturilor fundamentale; 

16. subliniază că relația UE-SUA rămâne 

esențială pentru ambii parteneri în lupta 

împotriva terorismului și a criminalității 

grave și în consolidarea unei relații 

economice și comerciale prospere, solicită 

cooperarea urgentă cu privire la o gamă 

largă de chestiuni geopolitice de interes și 

preocupare comune; remarcă faptul că 

această relație s-ar putea baza pe 

încredere și cooperare; 

Or. en 
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Amendamentul  75 

Claude Moraes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16a. consideră că orice decizie de utilizare 

a tehnologiei de supraveghere ar trebui să 

se bazeze pe o evaluare atentă a necesității 

și proporționalității; salută rezultatele 

proiectului de cercetare SURVEILLE 

care pune la dispoziție o metodologie de 

evaluare a tehnologiilor de supraveghere 

luând în considerare aspectele legale, 

etice și tehnologice; 

Or. en 

 

Amendamentul  76 

Monika Hohlmeier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16a. salută ansamblul de reforme 

legislative și nelegislative privind 

supravegherea avansate de Congresul și 

de Guvernul SUA începând cu 2013 și, în 

special, adoptarea de către Senat, la 

2 iunie, a legii privind libertatea fără 

nicio modificare în urma compromisului 

bicameral și bipartizan; 

Or. en 

 

Amendamentul  77 

Claude Moraes, Birgit Sippel 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16b. salută legislația și deciziile judiciare 

recente luate de UE pentru a limita 

supravegherea în masă de către ANS, 

precum adoptarea Legii privind 

LIBERTATEA a SUA și decizia Curții de 

Apel de Circuit Secund privind programul 

de colectare de înregistrări ale 

convorbirilor telefonice al ANS, însă 

regretă faptul că aceste decizii se axează 

în principal pe persoanele din SUA în 

timp ce situația cetățenilor UE rămâne 

aceeași; 

Or. en 

 

Amendamentul  78 

Claude Moraes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 16 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 16c. salută Declarația UE-SUA de la Riga 

din 3 iunie 2015 privind consolidarea 

cooperării transatlantice în domeniul 

justiției, libertății și securității ale cărei 

părți semnatare s-au angajat să 

consolideze punerea în aplicare a 

Acordului privind asistența judiciară 

reciprocă SUA-UE (MLAT), să finalizeze 

revizuirea acestuia astfel cum se prevede 

în acord și să organizeze ateliere pentru a 

dezbate astfel de aspecte cu autoritățile 

naționale competente; în acest sens, 

solicită statelor membre ale UE și 

Guvernului SUA să adere la 

angajamentele menționate anterior pentru 

finalizarea rapidă a revizuirii Acordului 

privind asistența judiciară reciprocă SUA-

UE; 
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Or. en 

 

Amendamentul  79 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că UE ar trebui să 

contribuie la elaborarea de 

standarde/principii internaționale la 

nivelul ONU, în conformitate cu Pactul 

internațional al ONU cu privire la 

drepturile civile și politice, în vederea 

creării unui cadru global pentru protecția 

datelor, inclusiv restricții specifice în ceea 

ce privește colectarea în scopuri legate de 

securitatea națională; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  80 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Artis Pabriks, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 17 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

17. subliniază că UE ar trebui să contribuie 

la elaborarea de standarde/principii 

internaționale la nivelul ONU, în 

conformitate cu Pactul internațional al 

ONU cu privire la drepturile civile și 

politice, în vederea creării unui cadru 

global pentru protecția datelor, inclusiv 

restricții specifice în ceea ce privește 

colectarea în scopuri legate de securitatea 

națională; 

17. subliniază că UE ar trebui să contribuie 

la elaborarea de standarde/principii 

internaționale la nivelul ONU, în 

conformitate cu Pactul internațional al 

ONU cu privire la drepturile civile și 

politice, în vederea creării unui cadru 

global pentru protecția datelor; 

Or. en 
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Amendamentul  81 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. este convins că o cursă a înarmării cu 

arme de supraveghere poate fi evitată 

numai dacă norme credibile sunt stabilite 

la nivel mondial; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  82 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. este convins că o cursă a înarmării cu 

arme de supraveghere poate fi evitată 

numai dacă norme credibile sunt stabilite 

la nivel mondial; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  83 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

18. este convins că o cursă a înarmării cu 

arme de supraveghere poate fi evitată 

numai dacă norme credibile sunt stabilite la 

nivel mondial; 

18. este convins că o cursă a înarmării cu 

arme de supraveghere poate fi oprită 

numai dacă norme credibile sunt stabilite la 

nivel mondial; 

Or. en 
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Amendamentul  84 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 18 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 18a. solicită Președintelui Parlamentului 

European să demareze procedura bazată 

pe articolul 52 conform căreia orice înaltă 

parte contractantă va furniza, la 

solicitarea Secretarului General al 

Consiliului Europei, explicațiile necesare 

cu privire la modul în care dreptul său 

intern asigură aplicarea efectivă a tuturor 

dispozițiilor acestei convenții; 

Or. en 

 

Amendamentul  85 

Helga Stevens 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă 

că numeroase întreprinderi au anunțat, de 

asemenea, planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; 

19. remarcă inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă, 

de asemenea, că numeroase întreprinderi 

au anunțat planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; înțelege cererea orientată către 

piață de a oferi aceste soluții în lumina 

dezvăluirilor; observă, cu toate acestea, că 

infractorii, la fel ca persoanele 

nevinovate, vor avea la dispoziție aceste 

instrumente, în consecință; 
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Or. en 

 

Amendamentul  86 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă 

că numeroase întreprinderi au anunțat, de 

asemenea, planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă 

că numeroase întreprinderi au anunțat, de 

asemenea, planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; subliniază dreptul de a proteja și de 

a cripta comunicațiile; consideră că 

interzicerea criptării, „ușile secrete” 

încorporate, mecanismele care oferă 

autorităților acces la toate cheile de 

criptare sau alte mecanisme care 

subminează dreptul cetățenilor la 

protecția comunicațiilor lor, este contrară 

dreptului fundamental la viață privată și 

la protejarea datelor cu caracter personal;  

Or. en 

 

Amendamentul  87 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

19. salută inițiativele sectorului TIC privat 

de dezvoltare de soluții de securitate 

criptografice și serviciile de internet care 
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protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă 

că numeroase întreprinderi au anunțat, 

de asemenea, planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; 

asigură îmbunătățirea vieții private; 

încurajează dezvoltarea continuă de setări 

pentru aplicații ușor de utilizat care să îi 

ajute pe clienți să gestioneze informațiile 

pe care doresc să le partajeze, persoanelor 

cărora doresc să le transmită și modul de 

transmitere a acestora; 

Or. en 

 

Amendamentul  88 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; observă 

că numeroase întreprinderi au anunțat, 

de asemenea, planuri vizând realizarea 

criptării de-a lungul întregului proces 

(„end-to-end”) ca reacție la dezvăluirile 

privind programele de supraveghere în 

masă; 

19. salută inițiativele prin care 

întreprinderile din sectorul tehnologiei 

informației își întăresc instrumentele de 

protecție a confidențialității pentru clienții 

lor, inclusiv prin utilizarea sporită a 

criptării în tehnologia de consum; 

Or. en 

 

Amendamentul  89 

Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. reamintește că, în temeiul 

articolul 15 alineatul (1) din Directiva 
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2000/31/CE, statele membre nu pot 

impune furnizorilor, pentru serviciile de 

transmitere, stocare și găzduire puse la 

dispoziție, o obligația generală de 

supraveghere a informațiilor pe care le 

transmit sau le stochează, sau o obligație 

generală de căutare activă de fapte sau de 

circumstanțe care să indice activități 

ilicite; reamintește că, în special, Curtea 

de Justiție a Uniunii Europene, prin 

hotărârile pronunțate în cauzele C-360/10 

și C-70/10 a respins măsurile de 

„supraveghere activă” a cvasitotalității 

utilizatorilor serviciilor vizate (furnizorii 

de acces la internet, pe de o parte, și rețele 

sociale, pe de altă parte) și a precizat că 

orice ordin care impune furnizorului de 

servicii de găzduire o supraveghere 

generală este interzis; 

Or. fr 

Amendamentul  90 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 19 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 19a. salută publicarea de rapoarte de 

transparență de către societățile 

informatice și de telecomunicații cu 

privire la cererile guvernului legate de 

datele utilizatorilor și laudă acest tip de 

inițiative; 

Or. en 

 

Amendamentul  91 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Subtitlul 7 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Acordul privind Programul de urmărire a 

finanțărilor în scopuri teroriste (TFTP) 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  92 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Monica Macovei, Anna Maria Corazza Bildt, 

Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. este dezamăgit de faptul că Comisia 

nu a ținut seama de apelul clar al 

Parlamentului privind suspendarea 

Acordului TFTP, dat fiind că nu s-au 

oferit informații clare pentru a clarifica 

dacă datele SWIFT vor fi fost accesate în 

afara Acordului TFTP de către orice alt 

organism guvernamental din SUA; 

intenționează să ia în considerare acest 

aspect atunci când va analiza aprobarea 

unor viitoare acorduri internaționale; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  93 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. este dezamăgit de faptul că Comisia 

nu a ținut seama de apelul clar al 

Parlamentului privind suspendarea 

Acordului TFTP, dat fiind că nu s-au 

oferit informații clare pentru a clarifica 

dacă datele SWIFT vor fi fost accesate în 

eliminat 
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afara Acordului TFTP de către orice alt 

organism guvernamental din SUA; 

intenționează să ia în considerare acest 

aspect atunci când va analiza aprobarea 

unor viitoare acorduri internaționale; 

Or. en 

 

Amendamentul  94 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

20. este dezamăgit de faptul că Comisia nu 

a ținut seama de apelul clar al 

Parlamentului privind suspendarea 

Acordului TFTP, dat fiind că nu s-au oferit 

informații clare pentru a clarifica dacă 

datele SWIFT vor fi fost accesate în afara 

Acordului TFTP de către orice alt 

organism guvernamental din SUA; 

intenționează să ia în considerare acest 

aspect atunci când va analiza aprobarea 

unor viitoare acorduri internaționale; 

20. este dezamăgit de faptul că Comisia nu 

a ținut seama de apelul clar al 

Parlamentului privind suspendarea 

Acordului TFTP, dat fiind că nu s-au oferit 

informații clare pentru a clarifica dacă 

datele SWIFT vor fi fost accesate în afara 

Acordului TFTP de către orice alt 

organism guvernamental din SUA; 

intenționează să ia în considerare acest 

aspect atunci când va analiza aprobarea 

unor viitoare acorduri internaționale și își 

reiterează solicitarea adresată Comisiei de 

a suspenda imediat Decizia 520/2000 a 

Comisiei care a declarat adecvarea 

principiilor sferei de siguranță privind 

protecția vieții private; 

Or. en 

 

Amendamentul  95 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 20a. este de părere că informațiile 

furnizate de Comisia Europeană și de 
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Trezoreria SUA clarifică faptul că nu a 

existat niciun element care să 

demonstreze că Guvernul SUA a acționat 

contrar dispozițiilor din acord și că Statele 

Unite au oferit asigurări în scris potrivit 

cărora nu a avut loc nicio colectare 

directă de date cu încălcarea dispozițiilor 

din Acordul TFTP; 

Or. en 

 

Amendamentul  96 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 20 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 20a. reiterează solicitarea de suspendare a 

Acordului TFTP; 

Or. en 

 

Amendamentul  97 

Anna Maria Corazza Bildt, Axel Voss, Monica Macovei, Brice Hortefeux 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

21. subliniază punctul său de vedere 

potrivit căruia toate acordurile, 

mecanismele și decizii privind nivelul 

adecvat de protecție pentru schimburile cu 

țări terțe care implică date cu caracter 

personal necesită o monitorizare riguroasă 

și acțiuni ulterioare imediate din partea 

Comisiei, în calitatea acesteia de gardian al 

tratatului; 

21. subliniază punctul său de vedere 

potrivit căruia toate acordurile, 

mecanismele și decizii privind nivelul 

adecvat de protecție pentru schimburile 

între UE și țări terțe care implică date cu 

caracter personal necesită o monitorizare și 

evaluare riguroase din partea Comisiei, în 

calitatea acesteia de gardian al tratatului; 

Or. en 
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Amendamentul  98 

Sophia in 't Veld 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 21 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 21a. subliniază faptul că tratatele privind 

asistența judiciară reciprocă reprezintă 

instrumentul pe baza căruia autoritățile 

responsabile cu aplicarea legii ale statelor 

membre ar trebui să coopereze cu țări 

terțe, mai degrabă decât ipoteza 

jurisdicției extrateritoriale; 

Or. en 

 

Amendamentul  99 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 22 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

22. invită Comisia să prezinte un raport 

Parlamentului până la sfârșitul anului 

2015 cu privire la deficiențele identificate 

în diferitele instrumente utilizate pentru 

transferurile internaționale de date în 

ceea ce privește accesul autorităților de 

asigurare a respectării legii și al 

serviciilor de informații din țările terțe, 

precum și cu privire la mijloacele de 

soluționare a acestora, pentru a asigura 

continuitatea necesară a nivelului adecvat 

de protecție a datelor cu caracter personal 

din UE transferate către țări terțe; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  100 

Axel Voss, Heinz K. Becker 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Subtitlul 9 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Protejarea statului de drept și a 

drepturilor fundamentale ale cetățenilor 

UE / o protecție sporită pentru avertizorii 

de integritate și ziariști; 

eliminat 

Or. en 

Amendamentul  101 

Axel Voss, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

23. consideră că drepturile fundamentale 

ale cetățenilor UE continuă să fie în 

pericol și că nu au fost luate suficiente 

măsuri pentru a asigura protecția deplină 

a acestora în caz de supraveghere 

electronică în masă; regretă progresele 

limitate înregistrate în ceea ce privește 

asigurarea protecției avertizorilor de 

integritate și a ziariștilor; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  102 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

23. consideră că drepturile fundamentale 

ale cetățenilor UE continuă să fie în 

pericol și că nu au fost luate suficiente 

măsuri pentru a asigura protecția deplină 

a acestora în caz de supraveghere 

electronică în masă; regretă progresele 

limitate înregistrate în ceea ce privește 

eliminat 
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asigurarea protecției avertizorilor de 

integritate și a ziariștilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  103 

Tomáš Zdechovský 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

23. consideră că drepturile fundamentale 

ale cetățenilor UE continuă să fie în pericol 

și că nu au fost luate suficiente măsuri 

pentru a asigura protecția deplină a 

acestora în caz de supraveghere electronică 

în masă; regretă progresele limitate 

înregistrate în ceea ce privește asigurarea 

protecției avertizorilor de integritate și a 

ziariștilor; 

23. consideră că drepturile fundamentale 

ale cetățenilor UE continuă să fie în pericol 

și că nu au fost luate suficiente măsuri 

pentru a asigura protecția deplină a 

acestora în caz de supraveghere electronică 

în masă; consideră că cetățenii UE sunt în 

continuare insuficient informați cu 

privire la aceste amenințări; regretă 

progresele limitate înregistrate în ceea ce 

privește asigurarea protecției avertizorilor 

de integritate și a ziariștilor; 

Or. en 

 

Amendamentul  104 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 23a. regretă faptul că multe programe de 

informații la scară largă și foarte largă 

par a fi conduse de interesele economice 

ale societăților care dezvoltă și operează 

aceste programe, astfel cum a fost situația 

în cazul terminării programului special al 

ANS „Thinthread” și înlocuirii lui cu 

programul de supraveghere la scară largă 

care a fost externalizat către SAIC în 

2001; 
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Or. en 

 

Amendamentul  105 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 23b. subliniază faptul că supravegherea la 

scară foarte largă subminează grav 

drepturile cetățenilor UE în ceea ce 

privește protecția împotriva oricărei 

supravegheri a comunicațiilor 

confidențiale cu avocații lor și, prin 

urmare, încalcă Carta drepturilor 

fundamentale a UE, în special 

articolele 6, 47 și 48, precum și Directiva 

2013/48/UE privind dreptul de a avea 

acces la un avocat, în special articolul 4, 

care obligă statele membre să respecte 

confidențialitatea comunicării dintre 

persoanele suspectate sau acuzate și 

avocatul lor; solicită Comisiei Europene 

să se asigure că, în contextul punerii în 

aplicare a Directivei 2013/48/UE metodele 

sunt concepute astfel încât să garanteze 

cetățenilor protecția comunicărilor 

acoperite de secretul profesional, 

excluzând complet astfel de comunicări de 

la a face obiectul activităților de 

supraveghere prin impunerea de garanții 

procedurale, precum cerința deținerii 

unui mandat anterior și supravegherea 

externă solidă cu trasabilitate completă și 

responsabilitatea supravegherii, indiferent 

de justificarea acesteia (de exemplu, din 

motive de securitate națională); solicită, 

de asemenea, Comisiei să prezinte o 

comunicare pe această temă până cel 

târziu la sfârșitul anului 2016; 

Or. en 
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Amendamentul  106 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 23 c (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 23c. își exprimă profunda îngrijorare în 

legătură cu lucrările Comisiei pentru 

Convenția privind criminalitatea 

informatică din cadrul Consiliului 

European în ceea ce privește interpretarea 

articolului 32 din Convenția privind 

criminalitatea informatică din 

23 noiembrie 2001 (Convenția de la 

Budapesta) privind accesul transfrontalier 

la date informatice stocate cu 

consimțământ sau dacă acestea sunt 

disponibile publicului și se opune oricărei 

încheieri a unui protocol adițional sau a 

unor orientări menite să extindă domeniul 

de aplicare al prezentei prevederi dincolo 

de regimul actual instituit prin convenția 

în cauză, care reprezintă deja o excepție 

majoră de la principiul teritorialității, 

deoarece ar putea avea drept urmare 

accesul liber la distanță al autorităților de 

aplicare a legii la servere și computere 

localizate în alte jurisdicții, fără ca 

acestea să recurgă la acordurile de 

asistență juridică reciprocă și la alte 

instrumente de cooperare judiciară 

introduse pentru a garanta drepturile 

fundamentale ale cetățenilor, inclusiv 

protecția datelor și respectarea 

procedurilor; subliniază faptul că 

Uniunea Europeană și-a exercitat 

competența în domeniul criminalității 

informatice și, prin urmare, atât 

prerogativele Comisiei, cât și cele ale 

Parlamentului ar trebui respectate; 

Or. en 

 

Amendamentul  107 

Axel Voss, Anna Maria Corazza Bildt, Heinz K. Becker 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

24. regretă faptul că Comisia nu a oferit 

un răspuns la solicitarea Parlamentului 

de a efectua o examinare cu privire la un 

program european cuprinzător de 

protecție a avertizorilor de integritate și 

invită Comisia să prezinte, cel târziu până 

la sfârșitul anului 2016, o comunicare pe 

această temă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  108 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

24. regretă faptul că Comisia nu a oferit 

un răspuns la solicitarea Parlamentului 

de a efectua o examinare cu privire la un 

program european cuprinzător de 

protecție a avertizorilor de integritate și 

invită Comisia să prezinte, cel târziu până 

la sfârșitul anului 2016, o comunicare pe 

această temă; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  109 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 24 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

24. regretă faptul că Comisia nu a oferit un 24. regretă faptul că Comisia nu a oferit un 
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răspuns la solicitarea Parlamentului de a 

efectua o examinare cu privire la un 

program european cuprinzător de protecție 

a avertizorilor de integritate și invită 

Comisia să prezinte, cel târziu până la 

sfârșitul anului 2016, o comunicare pe 

această temă; 

răspuns la solicitarea Parlamentului de a 

efectua o examinare cu privire la un 

program european cuprinzător de protecție 

a avertizorilor de integritate; invită 

Comisia să prezinte o Directivă privind 

protecția minimă a avertizorilor de 

integritate din Europa până la sfârșitul 

anului 2016; 

Or. en 

 

Amendamentul  110 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 24 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 24a. solicită Comisiei să pregătească 

orientări pentru statele membre privind 

modul de a introduce instrumente de 

colectare de date cu caracter personal în 

scopul prevenirii, detectării, investigației 

și urmăririi infracțiunilor, inclusiv a 

terorismului, în conformitate cu 

hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene din 8 aprilie privind păstrarea 

datelor; atrage atenția în special asupra 

alineatelor (58) și (59), care solicită în 

mod clar o abordare specială pentru 

colectarea de date în locul unei „abordări 

holistice”; solicită Comisiei să înceapă 

procedurile de constatare a neîndeplinirii 

obligațiilor împotriva statelor membre 

care încă au în vigoare legi privind 

păstrarea datelor; 

Or. en 

 

Amendamentul  111 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Eva Joly 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 24 b (nou) 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 24b. salută rezoluția adoptată la 

23 iunie 2015 de Adunarea Parlamentară 

a Consiliului Europei privind 

„Îmbunătățirea protecției avertizorilor de 

integritate”, în special: 

 – punctul 9 din aceasta privind 

importanța avertizorilor de integritate în 

asigurarea faptului că sunt stabilite limite 

legale privind supravegherea care trebuie 

să fie respectate; 

 – punctul 10 care solicită UE să adopte 

legi de protecție a avertizorilor de 

integritate care să acopere, de asemenea, 

angajații serviciului național de securitate 

sau de informații și ai firmelor private 

care desfășoară activități în acest 

domeniu și să acorde azil, pe cât posibil, 

în conformitate cu legislația națională, 

pentru avertizorii de integritate 

amenințați cu represalii în țările lor de 

origine, cu condiția ca informațiile 

divulgate de aceștia să se califice pentru 

protecție în conformitate cu principiile 

susținute de Adunare; 

Or. en 

 

Amendamentul  112 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 25 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

25. își exprimă dezamăgirea cu privire la 

lipsa de acțiuni ale Comisiei prin care să 

dea curs recomandărilor detaliate făcute 

în rezoluție pentru a crește nivelul de 

securitate informatică și protecția sferei 

private în mediul online în UE; 

25. solicită Comisiei să analizeze 

recomandările făcute în rezoluție pentru a 

crește nivelul de securitate informatică și 

protecția sferei private în mediul online în 

UE; 

Or. en 
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Amendamentul  113 

Claude Moraes 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 26 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

26. recunoaște progresele realizate până în 

prezent în vederea consolidării securității 

informatice ale Parlamentului; solicită ca 

aceste eforturi să fie continuate și ca 

recomandările formulate în rezoluție să fie 

puse în aplicare în întregime și cu 

rapiditate; solicită o noua reflecție și, dacă 

este necesar, modificări legislative în 

domeniul achizițiilor publice pentru a întări 

securitatea informatică a instituțiilor UE; 

26. salută progresele realizate până în 

prezent în vederea consolidării securității 

informatice ale Parlamentului, astfel cum a 

fost subliniat în planul de acțiune privind 

Securitatea TIC a PE de către DGITEC; 

solicită ca aceste eforturi să fie continuate 

și ca recomandările formulate în rezoluție 

să fie puse în aplicare în întregime și cu 

rapiditate; solicită o noua reflecție și, dacă 

este necesar, modificări legislative în 

domeniul achizițiilor publice pentru a întări 

securitatea informatică a instituțiilor UE; 

solicită înlocuirea sistematică a software-

ului proprietar cu un software „open-

source” în toate instituțiile UE, precum și 

introducerea unor criterii de selecție 

obligatorii privind software-ul„open-

source” în toate procedurile de achiziții 

publice viitoare în domeniul TIC; 

Or. en 

 

Amendamentul  114 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 26 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 26a. regretă faptul că infrastructura TIC 

a Parlamentului încă nu permite 

membrilor criptarea și decriptarea e-

mailurilor acestora; 

Or. en 
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Amendamentul  115 

Anna Maria Corazza Bildt, Monica Macovei 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 27 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

27. își reiterează cu fermitate apelul său 

privind elaborarea, în cadrul noilor 

inițiative, cum ar fi piața unică digitală, a 

unei strategii europene pentru o mai mare 

independență informatică și o protecție 

mai solidă a sferei private în mediul 

online, care vor stimula sectorul 

tehnologiei informației din UE; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  116 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 28 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

28. va prezenta recomandări suplimentare 

în acest domeniu în urma conferinței sale 

cu tema „Protejarea sferei private în 

mediul online prin întărirea securității 

tehnologiei informației și a autonomiei 

UE în acest domeniu”, programată să 

aibă loc la sfârșitul anului 2015; 

eliminat 

Or. en 

 

Amendamentul  117 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 28 
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Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

28. va prezenta recomandări suplimentare 

în acest domeniu în urma conferinței sale 

cu tema „Protejarea sferei private în mediul 

online prin întărirea securității tehnologiei 

informației și a autonomiei UE în acest 

domeniu”, programată să aibă loc la 

sfârșitul anului 2015; 

28. va prezenta recomandări suplimentare 

în acest domeniu în urma conferinței sale 

cu tema „Protejarea sferei private în mediul 

online prin întărirea securității tehnologiei 

informației și a autonomiei UE în acest 

domeniu”, programată să aibă loc la 

sfârșitul anului 2015, pe baza concluziilor 

recentului studiu STOA privind 

supravegherea în masă a utilizatorilor de 

servicii informatice; 

Or. en 

 

Amendamentul  118 

Axel Voss, Brice Hortefeux, Michał Boni, Traian Ungureanu, Heinz K. Becker 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 29 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

29. salută obiectivul Comisiei de a face din 

UE un actor de referință în ceea ce privește 

guvernarea internetului, precum și viziunea 

acesteia privind un model multipartit 

pentru guvernarea internetului, care a fost 

reiterată în timpul reuniunii mondiale 

multilaterale cu privire la viitorul 

guvernării internetului (NETmundial) 

care a avut loc în Brazilia în aprilie 2014; 

așteaptă cu interes lucrările 

internaționale în curs de desfășurare în 

acest domeniu, inclusiv în cadrul 

Forumului privind guvernarea 

internetului; 

29. salută obiectivul Comisiei de a face din 

UE un actor de referință în ceea ce privește 

guvernarea internetului, precum și viziunea 

acesteia privind un model multipartit 

pentru guvernarea internetului; 

Or. en 

 

Amendamentul  119 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 
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Proiect de propunere de rezoluție 

Subtitlul 11 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 Agenda europeană privind securitatea 

Or. en 

 

Amendamentul  120 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 29a. se opune continuării politicii de către 

UE și statele membre astfel cum se atestă 

în documentul recent publicat „Agenda 

europeană privind securitatea”, privind 

promovarea unui număr mai mare de 

măsuri legate de colectarea de date cu 

caracter personal în contextul așa-

numitei lupte împotriva terorismului și a 

crimei organizate, cu o desconsiderare 

clară a necesității juridice și a testului de 

proporționalitate care sunt esențiale 

pentru a proteja esența drepturilor 

fundamentale ale cetățenilor și prezumția 

de nevinovăție; 

Or. en 

 

Amendamentul  121 

Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Barbara Spinelli 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 29 b (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 29b. formulează avertismente privind 

spirala descendentă evidentă pentru 

dreptul fundamental la viață privată și la 
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protecția datelor cu caracter personal, 

atunci când fiecare informație referitoare 

la comportamentul uman este considerată 

a fi potențial utilă în combaterea actelor 

criminale viitoare, rezultând în mod 

necesar într-o cultură a supravegherii în 

masă în cadrul căreia fiecare cetățean 

este tratat ca un potențial suspect și 

conducând la coroziunea coerenței 

sociale și a încrederii; 

Or. en 

 

Amendamentul  122 

Claude Moraes, Birgit Sippel 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 29 a (nou) 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

 29a. va avea în vedere concluziile Agenției 

pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii 

Europene în urma cercetărilor detaliate 

referitoare la protecția drepturilor 

fundamentale în contextul supravegherii, 

în special referitoare la situația juridică 

actuală a persoanelor fizice în ceea ce 

privește căile de atac de care dispun în 

legătură cu practicile în cauză; 

Or. en 

 

Amendamentul  123 

Monika Hohlmeier 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

30. însărcinează Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să 

continue să monitorizeze evoluțiile din 

acest domeniu și cursul dat 

eliminat 
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recomandărilor incluse în rezoluție și să 

facă o prezentare în ședința plenară în 

termen de un an; 

Or. en 

 

Amendamentul  124 

Axel Voss 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

30. însărcinează Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să continue 

să monitorizeze evoluțiile din acest 

domeniu și cursul dat recomandărilor 

incluse în rezoluție și să facă o prezentare 

în ședința plenară în termen de un an; 

30. însărcinează Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să continue 

să monitorizeze evoluțiile din acest 

domeniu și cursul dat recomandărilor 

incluse în rezoluție, dacă este necesar; 

Or. en 

 

Amendamentul  125 

Timothy Kirkhope 

 

Proiect de propunere de rezoluție 

Punctul 30 

 

Proiectul de propunere de rezoluție Amendamentul 

30. însărcinează Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să continue 

să monitorizeze evoluțiile din acest 

domeniu și cursul dat recomandărilor 

incluse în rezoluție și să facă o prezentare 

în ședința plenară în termen de un an; 

30. însărcinează Comisia pentru libertăți 

civile, justiție și afaceri interne să continue 

să monitorizeze evoluțiile din acest 

domeniu și cursul dat recomandărilor 

incluse în rezoluție; 

Or. en 

 


