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5.3.2014 A7-0139/1 

Amendement  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 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende 

lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers 

2013/2188(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. roept de lidstaten van de EU op 

eventuele strafrechtelijke procedures 

tegen Edward Snowden te beëindigen en 

hem bescherming te bieden en derhalve 

uitlevering en overdracht door derden te 

voorkomen, in erkenning van zijn status 

als klokkenluider en internationaal 

verdediger van de mensenrechten; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/2 

Amendement  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 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende 

lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers 

2013/2188(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 88 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

88. vraagt aandacht voor de benarde positie 

van klokkenluiders en van degenen die hun 

steun bieden, waaronder journalisten die 

hun onthullingen nagaan; vraagt de 

Commissie om te onderzoeken of een 

toekomstig wetgevingsvoorstel voor 

invoering van een effectief en integraal 

Europees programma ter bescherming van 

klokkenluiders, waarop het Parlement in 

zijn resolutie van 23 oktober 2013 al heeft 

aangedrongen, ook andere 

bevoegdheidsterreinen van de Unie zou 

moeten omvatten, waarbij er in het 

bijzonder op moet worden gelet dat in de 

sfeer van het inlichtingenwerk de kwestie 

van klokkenluiders wat gecompliceerder 

ligt; verzoekt de lidstaten de mogelijkheid 

te onderzoeken om klokkenluiders 

internationaal bescherming te bieden tegen 

vervolging; 

88. vraagt aandacht voor de benarde positie 

van klokkenluiders en van degenen die hun 

steun bieden, waaronder journalisten die 

hun onthullingen nagaan; vraagt de 

Commissie een wetgevingsvoorstel in te 

dienen voor invoering van een effectief en 

integraal Europees programma ter 

bescherming van klokkenluiders, waarbij 

er in het bijzonder op moet worden gelet 

dat in de sfeer van het inlichtingenwerk de 

kwestie van klokkenluiders wat 

gecompliceerder ligt; verzoekt de lidstaten 

om klokkenluiders internationaal 

bescherming te bieden tegen vervolging; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/3 

Amendement  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 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende 

lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers 

2013/2188(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. waarschuwt - gezien het belang van de 

digitale economie in de betrekkingen 

tussen de EU en de VS en voor het herstel 

van hun onderlinge vertrouwen - dat de 

goedkeuring van de definitieve TTIP-

overeenkomst door het Europees Parlement 

achterwege zou kunnen blijven zolang de 

willekeurige massale observatieactiviteiten 

en onderschepping van berichtenverkeer 

tussen EU-instellingen en diplomatieke 

vertegenwoordigingen niet volledig 

worden gestaakt en er geen adequate 

oplossing wordt gevonden voor de 

gegevensprivacy van EU-burgers, inclusief 

een administratieve en gerechtelijke 

geschillenbeslechting; onderstreept dat het 

Parlement de definitieve TTIP-

overeenkomst alleen zal goedkeuren als 

deze de in het Handvest van de EU 

vastgelegde grondrechten volledig 

eerbiedigt, en dat de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van natuurlijke 

personen ten aanzien van de verwerking en 

verspreiding van persoonsgegevens 

onderworpen moet blijven aan artikel XIV 

van de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten (GATS); benadrukt dat 

73. waarschuwt - gezien het belang van de 

digitale economie in de betrekkingen 

tussen de EU en de VS en voor het herstel 

van hun onderlinge vertrouwen - dat de 

goedkeuring van de definitieve TTIP-

overeenkomst door het Europees Parlement 

achterwege dreigt te blijven zolang de 

willekeurige massale observatieactiviteiten 

en onderschepping van berichtenverkeer 

tussen EU-instellingen en diplomatieke 

vertegenwoordigingen niet volledig 

worden gestaakt en er geen adequate 

oplossing wordt gevonden voor de 

gegevensprivacy van EU-burgers, inclusief 

een administratieve en gerechtelijke 

geschillenbeslechting; onderstreept dat het 

Parlement de definitieve TTIP-

overeenkomst alleen zal goedkeuren als 

deze de in het Handvest van de EU 

vastgelegde grondrechten volledig 

eerbiedigt, en dat de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van natuurlijke 

personen ten aanzien van de verwerking en 

verspreiding van persoonsgegevens 

onderworpen moet blijven aan artikel XIV 

van de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten (GATS); benadrukt dat 
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de EU-wetgeving inzake 

gegevensbescherming onder toepassing 

van artikel XIV van GATS niet kan 

worden beschouwd als een “willekeurige 

of ongerechtvaardigde discriminatie”; 

de EU-wetgeving inzake 

gegevensbescherming onder toepassing 

van artikel XIV van GATS niet kan 

worden beschouwd als een “willekeurige 

of ongerechtvaardigde discriminatie”; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/4 

Amendement  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 

namens de Verts/ALE-Fractie 

 

Verslag A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Het toezichtprogramma van de NSA in de VS, toezichthoudende instanties in verschillende 

lidstaten en gevolgen voor de grondrechten van EU-burgers 

2013/2188(INI) 

Ontwerpresolutie 

Paragraaf 91 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

91. is van mening dat de onthullingen over 

de grootschalige observatie waardoor deze 

crisis is begonnen, kunnen worden gebruikt 

als gelegenheid voor Europa om het 

initiatief te nemen en zo snel mogelijk, als 

strategische maatregel met de allerhoogste 

prioriteit, een autonome capaciteit op het 

gebied van essentiële IT-middelen op te 

bouwen; benadrukt dat een dergelijke 

Europese IT-capaciteit, om vertrouwen te 

kunnen terugwinnen, zoveel mogelijk 

gebaseerd moet zijn op open standaarden 

en gratis en open software en zo mogelijk 

ook hardware, waardoor de hele ‘stack’ 

van het ontwerp van de processor tot de 

toepassingslaag door elke belanghebbende 

kan worden geëvalueerd; wijst erop dat, 

om concurrentiekracht terug te winnen in 

de strategische sector van IT-diensten, een 

digitale ‘New Deal’ noodzakelijk is, die 

gezamenlijke en grootschalige 

inspanningen van de EU-instellingen, de 

regeringen van de lidstaten, 

onderzoeksinstellingen en het 

maatschappelijk middenveld vergt; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 

overheidsopdrachten als hefboom te 

91. is van mening dat de onthullingen over 

de grootschalige observatie waardoor deze 

crisis is begonnen, kunnen worden gebruikt 

als gelegenheid voor Europa om het 

initiatief te nemen en zo snel mogelijk, als 

strategische maatregel met de allerhoogste 

prioriteit, een autonome capaciteit op het 

gebied van essentiële IT-middelen op te 

bouwen; benadrukt dat een dergelijke 

Europese IT-capaciteit, om vertrouwen te 

kunnen terugwinnen, zoveel mogelijk 

gebaseerd moet zijn op open standaarden 

en gratis en open software en zo mogelijk 

ook hardware, waardoor de hele ‘stack’ 

van het ontwerp van de processor tot de 

toepassingslaag door elke belanghebbende 

kan worden geëvalueerd; wijst erop dat, 

om concurrentiekracht terug te winnen in 

de strategische sector van IT-diensten, een 

digitale ‘New Deal’ noodzakelijk is, die 

gezamenlijke en grootschalige 

inspanningen van de EU-instellingen, de 

regeringen van de lidstaten, 

onderzoeksinstellingen en het 

maatschappelijk middenveld vergt; 

verzoekt de Commissie en de lidstaten om 

overheidsopdrachten als hefboom te 
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gebruiken ter ondersteuning van dergelijke 

capaciteit op het gebied van middelen in de 

EU door van Europese veiligheids- en 

privacynormen een essentiële vereiste te 

maken bij overheidsopdrachten voor IT-

goederen en -diensten; verzoekt de 

Commissie derhalve de huidige richtlijnen 

inzake overheidsopdrachten te herzien ten 

aanzien van overheidsopdrachten voor 

gegevensverwerking, om 

overheidsopdrachten uitsluitend te laten 

uitvoeren door gecertificeerde bedrijven en 

zo mogelijk door bedrijven uit de EU 

indien er veiligheidsbelangen bij zijn 

betrokken; 

gebruiken ter ondersteuning van dergelijke 

capaciteit op het gebied van middelen in de 

EU door van Europese veiligheids- en 

privacynormen en het gebruik van gratis 

software een essentiële vereiste te maken 

bij overheidsopdrachten voor IT-goederen 

en -diensten; onderstreept opnieuw de 

aanbevelingen 24 en 25  in het Echelon-

verslag (A5-0264/2001); verzoekt de 

Commissie derhalve de huidige richtlijnen 

inzake overheidsopdrachten te herzien ten 

aanzien van overheidsopdrachten voor 

gegevensverwerking, om 

overheidsopdrachten uitsluitend te laten 

uitvoeren door gecertificeerde bedrijven en 

zo mogelijk door bedrijven uit de EU 

indien er veiligheidsbelangen bij zijn 

betrokken; 

Or. en 

 

 


