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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.3.2014 A7-0139/1 

Módosítás  1 
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 
Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 
Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 
Tavares 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programja, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végzı szervek és az uniós polgárok alapvetı jogaira gyakorolt hatásuk 
2013/2188(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
21 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 21a. felszólítja az uniós tagállamokat, 

hogy ejtsék az Edward Snowden elleni 

esetleges büntetıjogi vádakat, és 

nyújtsanak számára védelmet, és 

következésképpen akadályozzák meg 

kiadatását vagy harmadik felek általi 

átadását, elismerve ezzel a visszaélést 

jelentı személyként és a nemzetközi 

emberi jogok védelmezıjeként betöltött 

szerepét; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/2 

Módosítás  2 
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 
Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 
Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 
Tavares 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programja, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végzı szervek és az uniós polgárok alapvetı jogaira gyakorolt hatásuk 
2013/2188(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
88 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

88. felhívja a figyelmet a visszaélést 
jelentı személyek és támogatóik, többek 
között az újságírók nehéz helyzetére azt 
követıen, hogy nyilvánosságra hozzák 
megállapításaikat; felszólítja a Bizottságot 
annak vizsgálatára, hogy a visszaélést 
jelentı személyekre irányuló, hatékony és 
átfogó európai védelmi program 
létrehozásáról szóló jövıbeni jogalkotási 
javaslat, amelyet a Parlament 2013. 

október 23-i állásfoglalásában már kért, 

kiterjedjen-e az uniós hatáskör más 

területeire is, különös tekintettel a 
hírszerzés területét érintı visszaélések 
jelentésének összetett voltára; felszólítja a 
tagállamokat, hogy alaposan vizsgálják 
meg annak lehetıségét, hogy a visszaélést 
jelentı személyeknek nemzetközi védelmet 
nyújtsanak a büntetıeljárásokkal szemben; 

88. felhívja a figyelmet a visszaélést 
jelentı személyek és támogatóik, többek 
között az újságírók nehéz helyzetére azt 
követıen, hogy nyilvánosságra hozzák 
megállapításaikat; felszólítja a Bizottságot, 
hogy terjesszen elı a visszaélést jelentı 
személyekre irányuló, hatékony és átfogó 
európai védelmi program létrehozásáról 
szóló jogalkotási javaslatot, különös 
tekintettel a hírszerzés területét érintı 
visszaélések jelentésének összetett voltára; 
felszólítja a tagállamokat, hogy a 
visszaélést jelentı személyeknek 
nyújtsanak nemzetközi védelmet a 
büntetıeljárásokkal szemben. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/3 

Módosítás  3 
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 
Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 
Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 
Tavares 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programja, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végzı szervek és az uniós polgárok alapvetı jogaira gyakorolt hatásuk 
2013/2188(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
73 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. erıteljesen hangsúlyozza, hogy 
tekintettel a digitális gazdaságnak az Unió 
és az Egyesült Államok közötti 
kapcsolatban és e két fél közötti bizalom 
újjáépítésében betöltött fontos szerepére, az 
Európai Parlament végleges TTIP-
megállapodáshoz való hozzájárulását 
veszélyezteti, ha nem vetnek 
maradéktalanul véget a mindenre kiterjedı 
tömeges megfigyelési tevékenységeknek és 
az uniós intézmények és diplomáciai 
képviseletek lehallgatásának, valamint nem 
találnak megfelelı megoldást az uniós 
polgárok adatvédelmi jogaira, ideértve a 
közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament csupán 
abban az esetben járul hozzá a végleges 
TTIP-megállapodáshoz, ha e megállapodás 
maradéktalanul tiszteletben tartja többek 
között az Unió Alapjogi Chartájában 
elismert alapvetı jogokat, és ha az egyének 
magánélethez való jogának védelmét pedig 
a személyes adatok feldolgozásának és 
terjesztésének összefüggésében továbbra is 
a GATS-egyezmény XIV. cikke 
szabályozza; hangsúlyozza, hogy a GATS-
egyezmény XIV. cikkének alkalmazása 

A magyar változatot nem érinti. 
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során az uniós adatvédelmi jogszabályok 
nem tekinthetık „önkényes és 
megalapozatlan diszkriminációnak”; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/4 

Módosítás  4 
Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 
Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 
Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 
Tavares 
a Verts/ALE képviselıcsoport nevében 
 
Jelentés A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Az egyesült államokbeli NSA megfigyelési programja, a különféle tagállamokban 
megfigyelést végzı szervek és az uniós polgárok alapvetı jogaira gyakorolt hatásuk 
2013/2188(INI) 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 
91 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

91. álláspontja szerint a tömeges 
megfigyelés válságot kiváltó napvilágra 
kerülését Európa lehetıségként 
használhatná arra, hogy elsıszámú 
stratégiai prioritású intézkedésként 
kezdeményezze egy autonóm informatikai 
kulcserıforrás mielıbbi kiépítését; 
hangsúlyozza, hogy a bizalom újbóli 
elnyerése érdekében egy ilyen európai 
informatikai kapacitásnak, amennyire 
lehetséges, nyílt szabványokon, valamint 
nyílt forráskódú szoftvereken és – 
lehetıség szerint – hardvereken kell 
alapulnia, ami a processzor kialakításától 
az alkalmazási szintig áttekinthetıvé és 
felülvizsgálhatóvá teszi az egész ellátási 
láncot; rámutat arra, hogy az informatikai 
szolgáltatások stratégiai ágazatában a 
versenyképesség helyreállítása érdekében 
egy új digitális modellre van szükség, 
amelyhez az uniós intézmények, a 
tagállamok, a kutatóintézetek, az iparág és 
a civil társadalom részérıl közös és 
nagyléptékő erıfeszítések társulnak; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék igénybe a közbeszerzést ezen 
uniós erıforrás-kapacitások mozgósítására 

91. álláspontja szerint a tömeges 
megfigyelés válságot kiváltó napvilágra 
kerülését Európa lehetıségként 
használhatná arra, hogy elsıszámú 
stratégiai prioritású intézkedésként 
kezdeményezze egy autonóm informatikai 
kulcserıforrás mielıbbi kiépítését; 
hangsúlyozza, hogy a bizalom újbóli 
elnyerése érdekében egy ilyen európai 
informatikai kapacitásnak, amennyire 
lehetséges, nyílt szabványokon, valamint 
nyílt forráskódú szoftvereken és – 
lehetıség szerint – hardvereken kell 
alapulnia, ami a processzor kialakításától 
az alkalmazási szintig áttekinthetıvé és 
felülvizsgálhatóvá teszi az egész ellátási 
láncot; rámutat arra, hogy az informatikai 
szolgáltatások stratégiai ágazatában a 
versenyképesség helyreállítása érdekében 
egy új digitális modellre van szükség, 
amelyhez az uniós intézmények, a 
tagállamok, a kutatóintézetek, az iparág és 
a civil társadalom részérıl közös és 
nagyléptékő erıfeszítések társulnak; 
felhívja a Bizottságot és a tagállamokat, 
hogy vegyék igénybe a közbeszerzést ezen 
uniós erıforrás-kapacitások mozgósítására 
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olyan módon, hogy az uniós biztonsági és 
adatvédelmi elıírásokat az informatikai 
javak és szolgáltatások közbeszerzésében 
kiemelt követelménnyé teszik; ezért sürgeti 
a Bizottságot, hogy az adatfeldolgozás 
vonatkozásában vizsgálja felül a jelenlegi 
közbeszerzési gyakorlatokat annak 
érdekében, hogy megfontolja a 
tendereljárások tanúsítással rendelkezı 
társaságokra és esetleg uniós társaságokra 
való korlátozását, amennyiben a biztonság 
és más létfontosságú érdekek is érintettek; 

olyan módon, hogy az uniós biztonsági és 
adatvédelmi elıírásokat és a szabad 
szoftverek használatát az informatikai 
javak és szolgáltatások közbeszerzésében 
kiemelt követelménnyé teszik; megerısíti 

az Echelon-jelentés (A5–0264/2001) 24. és 

25. pontjában foglalt ajánlásokat; ezért 
sürgeti a Bizottságot, hogy az 
adatfeldolgozás vonatkozásában vizsgálja 
felül a jelenlegi közbeszerzési 
gyakorlatokat annak érdekében, hogy 
megfontolja a tendereljárások tanúsítással 
rendelkezı társaságokra és esetleg uniós 
társaságokra való korlátozását, amennyiben 
a biztonság és más létfontosságú érdekek is 
érintettek; 

Or. en 

 
 


