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5.3.2014 A7-0139/1 

Amendamentul 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 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de 

supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE 
2013/2188(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 21 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 21a. 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 
denunțător și de apărător internațional al 
drepturilor omului; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/2 

Amendamentul 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 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de 
supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE 

2013/2188(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 88 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

88. atrage atenția cu privire la situația grea 

a denunțătorilor și a celor care îi sprijină, 
inclusiv jurnaliștii, ca urmare a 
dezvăluirilor lor; invită Comisia să 

examineze măsura în care o viitoare 
propunere legislativă de instituire a unui 
program european de protecție eficace și 
cuprinzătoare a denunțărilor, astfel cum s-
a solicitat în rezoluția Parlamentului din 
23 octombrie 2013, ar trebui să includă 
alte domenii de competență ale Uniunii, 
acordând o atenție deosebită complexității 

denunțării în domeniul activităților de 
intelligence; solicită statelor membre să 

examineze în profunzime posibilitatea 
acordării de protecție internațională 
denunțătorilor împotriva urmăririlor în 

justiție; 

88. atrage atenția cu privire la situația grea 

a denunțătorilor și a celor care îi sprijină, 
inclusiv jurnaliștii, ca urmare a 
dezvăluirilor lor; invită Comisia să 

înainteze o propunere legislativă de 
instituire a unui program european de 
protecție eficace și cuprinzătoare a 
denunțării în domeniul activităților de 
intelligence; solicită statelor membre să 

acorde protecție internațională 
denunțătorilor împotriva urmăririlor în 
justiție; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/3 

Amendamentul 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 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de 
supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE 

2013/2188(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 73 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. subliniază cu fermitate că, având în 

vedere importanța economiei digitale 
pentru relațiile UE-SUA și pentru 
obiectivul reconstruirii încrederii dintre 

cele două părți, aprobarea de către 
Parlamentul European a acordului final 
TTIP ar putea fi periclitată atât timp cât nu 
se încetează definitiv activitățile secrete de 
supraveghere în masă, precum și 

interceptarea comunicațiilor în cadrul 
instituțiilor UE și al reprezentanțelor 
diplomatice și în absența unei soluții 

adecvate în ceea ce privește dreptul 
cetățenilor UE la confidențialitatea datelor, 

inclusiv la căi de atac administrative și 
judiciare; subliniază faptul că este posibil 
ca Parlamentul European să aprobe acordul 

final TTIP doar cu condiția ca acordul să 
respecte în totalitate, printre altele, 

drepturile fundamentale recunoscute de 
carta UE, și ca protecția vieții private a 
persoanelor în raport cu prelucrarea și 

diseminarea datelor cu caracter personal să 
fie reglementată în continuare de 

articolul XIV din Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS); subliniază 
faptul că legislația UE privind protecția 

73. subliniază cu fermitate că, având în 

vedere importanța economiei digitale 
pentru relațiile UE-SUA și pentru 
obiectivul reconstruirii încrederii dintre 

cele două părți, aprobarea de către 
Parlamentul European a acordului final 
TTIP este periclitată atât timp cât nu se 
încetează definitiv activitățile secrete de 
supraveghere în masă, precum și 

interceptarea comunicațiilor în cadrul 
instituțiilor UE și al reprezentanțelor 
diplomatice și în absența unei soluții 

adecvate în ceea ce privește dreptul 
cetățenilor UE la confidențialitatea datelor, 

inclusiv la căi de atac administrative și 
judiciare; subliniază faptul că este posibil 
ca Parlamentul European să aprobe acordul 

final TTIP doar cu condiția ca acordul să 
respecte în totalitate, printre altele, 

drepturile fundamentale recunoscute de 
carta UE, și ca protecția vieții private a 
persoanelor în raport cu prelucrarea și 

diseminarea datelor cu caracter personal să 
fie reglementată în continuare de 

articolul XIV din GATS; subliniază faptul 
că legislația UE privind protecția datelor 
nu poate fi considerată „o discriminare 
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datelor nu poate fi considerată „o 

discriminare arbitrară sau nejustificabilă” 
în conformitate cu articolul XIV din 
GATS; 

arbitrară sau nejustificabilă” în 

conformitate cu articolul XIV din GATS; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/4 

Amendamentul 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 
în numele Grupului Verts/ALE 
 

Raport A7-0139/2014 
Claude Moraes 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate (NSA) a SUA, organismele de 
supraveghere din diferite state membre și impactul acestora asupra drepturilor fundamentale 
ale cetățenilor UE 

2013/2188(INI) 

Propunere de rezoluție 
Punctul 91 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

91. este de părere că dezvăluirile privind 

supravegherea în masă care au declanșat 
această criză pot fi folosite ca o 
oportunitate pentru ca Europa să ia 

inițiativa de a construi, ca măsură 
strategică prioritară, o capabilitate 
informatică cheie autonomă și puternică; 
subliniază faptul că, pentru a câștiga 
încrederea, o astfel de capabilitate 

informatică europeană ar trebui să se 
bazeze, în măsura în care acest lucru este 
posibil, pe standarde deschise și pe 

software și, dacă este posibil, hardware cu 
sursă deschisă, care să asigure transparența 

și examinarea întregului lanț de 
aprovizionare, de la etapa proiectării 
procesorului la stratul de aplicații; 

subliniază faptul că, pentru a recâștiga 
competitivitatea în sectorul strategic al 

serviciilor informatice, este necesar să se 
adopte un nou acord digital și să se depună 
eforturi comune și la scară largă de către 

instituțiile UE, statele membre, instituțiile 
de cercetare, industrie și societatea civilă; 

invită Comisia și statele membre să 
utilizeze achizițiile publice ca o pârghie de 
a sprijini această capabilitate de resurse din 

91. este de părere că dezvăluirile privind 

supravegherea în masă care au declanșat 
această criză pot fi folosite ca o 
oportunitate pentru ca Europa să ia 

inițiativa de a construi, ca măsură 
strategică prioritară, o capabilitate 
informatică cheie autonomă și puternică; 
subliniază faptul că, pentru a câștiga 
încrederea, o astfel de capabilitate 

informatică europeană ar trebui să se 
bazeze, în măsura în care acest lucru este 
posibil, pe standarde deschise și pe 

software și, dacă este posibil, hardware cu 
sursă deschisă, care să asigure transparența 

și examinarea întregului lanț de 
aprovizionare, de la etapa proiectării 
procesorului la stratul de aplicații; 

subliniază faptul că, pentru a recâștiga 
competitivitatea în sectorul strategic al 

serviciilor informatice, este necesar să se 
adopte un nou acord digital și să se depună 
eforturi comune și la scară largă de către 

instituțiile UE, statele membre, instituțiile 
de cercetare, industrie și societatea civilă; 

invită Comisia și statele membre să 
utilizeze achizițiile publice ca o pârghie de 
a sprijini această capabilitate de resurse din 
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UE, făcând din standardele privind 

securitatea și viața privată o cerință cheie 
în achizițiile publice de bunuri și servicii 
informatice; prin urmare, îndeamnă 

Comisia să revizuiască practicile actuale 
privind achizițiile publice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor pentru a putea 
limita achizițiile publice doar la 
întreprinderile certificate și, eventual, doar 

la întreprinderile din UE în cazul în care 
sunt vizate interese de securitate sau 
interese vitale; 

UE, făcând din standardele privind 

securitatea și viața privată, precum și 
folosirea de software gratuit o cerință 
cheie în achizițiile publice de bunuri și 

servicii informatice; reafirmă 
recomandările făcute în raportul referitor 
la rețeaua Echelon (A5-0264/2001), 
punctele 224 și 25.  prin urmare, îndeamnă 
Comisia să revizuiască practicile actuale 

privind achizițiile publice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor, pentru a putea 
limita achizițiile publice doar la 

întreprinderile certificate și, eventual, doar 
la întreprinderile din UE în cazul în care 

sunt vizate interese de securitate sau 
interese vitale; 

Or. en 

 

 


