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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

5.3.2014 A7-0139/5 

Módosítás  5 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Elmar Brok 
a PPE 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 
46 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 46a. tekintettel az AFET bizottságnak „Az 
európai uniós polgárok tömeges 
elektronikus megfigyelésérıl szóló 
vizsgálat külpolitikai szempontjai” címő 
munkadokumentumára; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/6 

Módosítás  6 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
a PPE 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 
81 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

81. sürgeti a Bizottságot és a 
fıképviselıt/alelnököt, hogy 2014 
decemberéig terjesszen elı javaslatot az 
Európai Unió Helyzetelemzı Központja 
(IntCen) által végzendı tevékenységek 
jogalapjára, valamint a megfelelı 
felügyeleti mechanizmusra vonatkozóan; 
sürgeti a fıképviselıt/alelnököt, hogy a 
Parlament illetékes testületeinek 
rendszeresen számoljon be az IntCen által 
végzett tevékenységekrıl, ideértve az 
emberi jogok és az alkalmazandó uniós 
adatvédelmi szabályok IntCen általi teljes 
körő tiszteletben tartását is, továbbá hogy 
konkrétan ismertesse a Parlament számára 
az IntCenre vonatkozó meglévı felügyeleti 
mechanizmusát; 

81. sürgeti a fıképviselıt/alelnököt, 
hogy a Parlament illetékes 
testületeinek rendszeresen 
számoljon be az Európai Unió 
Helyzetelemzı Központja (IntCen) 
– amely az Európai Külügyi 
Szolgálat része – által végzett 
tevékenységekrıl, ideértve az 
emberi jogok és az alkalmazandó 
uniós adatvédelmi szabályok 
IntCen általi teljes körő tiszteletben 
tartását is, amelynek segítségével a 
Parlament hatékonyabban 
felügyelheti az uniós politikák 
külsı dimenzióját; sürgeti a 
fıképviselıt/alelnököt, hogy 
terjesszen elı javaslatot az IntCen 
által végzett tevékenységek 
jogalapjára arra az esetre, ha a 
hírszerzési és az adatgyőjtési 
képességek terén saját mőveleteket 
és jövıbeli hatásköröket 
alakítanának ki, ami hatással lehet 
az Unió belbiztonsági 
stratégiájára; 

 

  

Or. en 



 

AM\1022029HU.doc  PE529.612v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
5.3.2014 A7-0139/7 

Módosítás  7 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 
a PPE 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 
107 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 107a. felszólítja a Bizottságot, hogy 
terjesszen elı jogalkotási javaslatot egy, a 
hívásrészletezési adatok (CDR) uniós 
szintő feldolgozását is magában foglaló 
uniós útválasztási rendszerre, ami a 
meglévı internet egy alrendszere lenne, és 
nem terjedne ki az Unió határain túlra; 
megjegyzi, hogy minden útválasztási és 
hívásrészletezési adatot az uniós jogi 
keretekkel összhangban kell feldolgozni; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/8 

Módosítás  8 
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon 
a PPE 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 
124 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

124. felszólítja a tagállamokat, hogy 
tegyenek meg minden erıfeszítést a jobb 
együttmőködés biztosításáért, szem elıtt 
tartva a kémtevékenységekkel szembeni 
biztosítékok nyújtását a megfelelı uniós 
testületekkel és ügynökségekkel 
együttmőködve az uniós polgárok és 
intézmények, az európai vállalatok, az 
uniós ipar, valamint informatikai 
infrastruktúrák és hálózatok, továbbá az 
európai kutatás érdekében; úgy véli, hogy a 
hatékony információcserének alapfeltétele 
az uniós érdekelt felek tevékeny részvétele; 
rámutat, hogy a biztonsági fenyegetések 
nemzetközi jellege erısödött, még 
szétszórtabbá és összetettebbé váltak, így 
fokozott európai együttmőködést tesznek 
szükségessé; úgy véli, hogy 
Szerzıdéseknek jobban tükrözniük kellene 
a kialakult helyzetet, és ezért a 
Szerzıdések felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok és az Unió közötti lojális 
együttmőködés fogalmának erısítése 
érdekében, tekintettel a biztonság térsége 
megteremtésére irányuló célra, valamint az 
Unión belül a tagállamok közötti kölcsönös 
kémtevékenységek megelızése érdekében; 

124. sürgeti a tagállamokat, hogy indítsák 
el az állandó struktúrák kialakításának 
folyamatát a kémelhárítás terén a jobb 
európai szintő együttmőködésért annak 
érdekében, hogy reagáljanak a harmadik 
országokból érkezı fenyegetésekre, illetve 
elhárítsák az onnan érkezı támadásokat, 
és hogy biztosítékokat nyújtsanak a 
kölcsönös kémtevékenységekkel szemben, 
amelyek ellentétesek az Unió 
szerzıdéseivel és alapelveivel; a megfelelı 
uniós testületeknek és ügynökségeknek is 
támogatniuk kell ezt az együttmőködést az 
uniós polgárok és az uniós intézmények, az 
európai vállalatok, az uniós ipar, valamint 
informatikai infrastruktúrák és hálózatok, 
továbbá az európai kutatás védelme 
érdekében, és ezt az európai kémelhárítási 
politika kialakítása felé tett elsı lépésnek 
kell tekinteni; felszólítja a tagállamokat, 
hogy e magas szintő kockázatokat 
tekintsék közérdekő ügynek; úgy véli, 
hogy a hatékony információcserének 
alapfeltétele az uniós érdekelt felek 
tevékeny részvétele; ragaszkodik ahhoz, 
hogy a demokratikus legitimitást biztosító 
megfelelı felügyeleti mechanizmussal 
összekapcsolt megfelelı jogi alapot kell 
létrehozni a kémtevékenységek terén 
megvalósuló bármilyen formájú 
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együttmőködéshez, és az Európai 
Parlamentet is be kell vonni a 
döntéshozatalba; rámutat, hogy a 
biztonsági fenyegetések nemzetközi jellege 
erısödött, még szétszórtabbá és 
összetettebbé váltak, így fokozott európai 
együttmőködést tesznek szükségessé; úgy 
véli, hogy Szerzıdéseknek jobban 
tükrözniük kellene a kialakult helyzetet, és 
ezért a Szerzıdések felülvizsgálatát kéri a 
tagállamok és az Unió közötti lojális 
együttmőködés fogalmának erısítése 
érdekében, tekintettel a biztonság térsége 
megteremtésére irányuló célra, valamint az 
Unión belül a tagállamok közötti kölcsönös 
kémtevékenységek megelızése érdekében; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/9 

Módosítás  9 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
a PPE 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 
52 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

52. arra az álláspontra helyezkedik, hogy 
az Európai Bizottság és az Egyesült 
Államok Pénzügyminisztériuma által 
biztosított információ nem tisztázza, hogy 
a SWIFT-hálózatok vagy bankok 
operációs rendszereinek vagy 
kommunikációs hálózatainak 
megfigyelése révén az egyesült 
államokbeli hírszerzı ügynökségek 
hozzáféréssel rendelkeznek-e a SWIFT 
fizetési üzeneteihez az Unióban, egyedül 
vagy uniós nemzeti hírszerzı 
ügynökségekkel együttmőködve, valamint 
a kölcsönös jogsegély és az igazságügyi 
együttmőködés kétoldalú csatornáinak 
igénybevétele nélkül; 

52. tudomásul veszi az Európai Bizottság 
és az Egyesült Államok 
Pénzügyminisztériuma által biztosított, az 
EU–USA TFTP-megállapodásról szóló 
konzultációkból származó információkat, 
köztük az Egyesült Államok kormányának 
arra vonatkozó írásbeli biztosítékait, hogy 
az Egyesült Államok teljes mértékben 
betartotta a megállapodást, és hogy nem 
valósult meg a TFTP-megállapodással 
ellentétes közvetlen adatgyőjtés; 

Or. en 



 

AM\1022029HU.doc  PE529.612v01-00 

HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 
5.3.2014 A7-0139/10 

Módosítás  10 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
a PPE 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 
53 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

53. emlékeztet 2013. október 23-i 
állásfoglalására, és felkéri a Bizottságot a 
TFTP-megállapodás felfüggesztésére; 

53. emlékeztet 2013. október 23-i 
állásfoglalására, és továbbra is aggódik az 
NSA által végzett, a nemzetközi fizetési 
üzenetekhez való közvetlen hozzáféréshez 
főzıdı tevékenységekrıl a médiában 
elhangzott vádak miatt, ami a 
megállapodás megsértésének minısülne; 
felkéri a Bizottságot a TFTP-megállapodás 
felfüggesztésére, amennyiben olyan 
bizonyítékot mutatnak be, amely szerint – 
e megállapodással ellentétben – az 
egyesült államokbeli hírszerzı 
ügynökségek hozzáférést szereztek a 
SWIFT fizetési üzeneteihez;   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/11 

Módosítás  11 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 
a PPE 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 
93 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

93. felhívja a tagállamokat, a Bizottságot, a 
Tanácsot és az Európai Tanácsot, hogy a 
legnagyobb mértékben támogassa a kutatás 
és fejlesztés terén nyújtott finanszírozás 
révén is az európai innovatív és 
technológiai kapacitás kiépítését az 
informatikai eszközök, vállalatok és 
szolgáltatók (hardver, szoftver, 
szolgáltatások és hálózat) tekintetében, 
többek között a kiberbiztonsági, titkosítási 
és kriptográfiai kapacitások kiépítése 
céljából is; 

93. felhívja a tagállamokat, a Bizottságot, a 
Tanácsot és az Európai Tanácsot, hogy a 
legnagyobb mértékben támogassa a kutatás 
és fejlesztés terén nyújtott finanszírozás 
révén is az európai innovatív és 
technológiai kapacitás kiépítését az 
informatikai eszközök, vállalatok és 
szolgáltatók (hardver, szoftver, 
szolgáltatások és hálózat) tekintetében, 
többek között a kiberbiztonsági, titkosítási 
és kriptográfiai kapacitások kiépítése 
céljából is; felszólítja az összes felelıs 
uniós intézményt és a tagállamokat, hogy 
fektessenek be az uniós helyi és független 
technológiákba, azokat erıteljesen 
fejlesszék, és növeljék a felderítési 
képességeket; 

Or. en 

 
 


