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5.3.2014 A7-0139/5 

Amendement  5 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Elmar Brok 

namens de PPE-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 46 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 46 bis. gezien het werkdocument van 

AFET over Aspecten van het buitenlands 

beleid die betrekking hebben op het 

onderzoek naar elektronisch massaal 

toezicht op EU-burgers; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/6 

Amendement  6 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

namens de PPE-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 81 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

81. verzoekt de Commissie dringend om 

tegen december 2014 een voorstel in te 

dienen voor een juridische grondslag voor 

de activiteiten van het EU Intelligence 

Analysis Centre (IntCen), met een 

adequaat toezichtsmechanisme; roept de 

hoge vertegenwoordiger/vicevoorzitter op 

regelmatig verantwoording af te leggen 

over de activiteiten van het EU Intelligence 

Analysis Center (IntCen), onder andere 

over de volledige inachtneming van de 

fundamentele mensenrechten en 

toepasselijke EU-voorschriften inzake 

gegevensbescherming, en specifiek om het 

bestaande toezichtsmechanisme voor het 

Parlement toe te lichten; 

roept de hoge 

vertegenwoordiger/vicevoorzitter op om 

voor de bevoegde organen van het 

Parlement regelmatig verantwoording af te 

leggen over de activiteiten van het EU 

Intelligence Analysis Center (IntCen), 

onder andere over de volledige 

inachtneming van de fundamentele 

mensenrechten en toepasselijke EU-

voorschriften inzake 

gegevensbescherming, om zo een beter 

toezicht door het Parlement van de 

externe dimensie van het EU-beleid 

mogelijk te maken; dringt er bij de 

Commissie en de HV/VV op aan een 

voorstel in te dienen voor een juridische 

grondslag voor de activiteiten van IntCen, 

indien operaties of toekomstige 

bevoegdheden op het gebied van 

inlichtingen of eigen faciliteiten voor 

gegevensverzameling worden gepland die 

gevolgen kunnen hebben voor de 

interneveiligheidsstrategie van de EU; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/7 

Amendement  7 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

namens de PPE-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 107 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 107 bis. verzoekt de Commissie een 

wetsvoorstel te presenteren voor een EU-

routingsysteem, met inbegrip van de 

verwerking van gespreksgegevens 

(CDR's) op EU-niveau, dat de 

substructuur moet vormen van het 

bestaande internet en zich niet zal 

uitstrekken tot buiten de EU-grenzen; 

wijst erop dat alle routinggegevens en 

CDR's verwerkt moeten worden in 

overeenstemming met de rechtskaders van 

de EU; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/8 

Amendement  8 

Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon 

namens de PPE-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 124 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

124. vraagt de lidstaten alles in het werk 

te stellen voor en betere samenwerking, 

om in samenwerking met de 

desbetreffende EU-organen en -

agentschappen, waarborgen te kunnen 

bieden tegen spionage, met het oog op de 

bescherming van de burgers en de 

instellingen van de EU, Europese 

ondernemingen, het bedrijfsleven in de EU, 

en de IT infrastructuur en netwerken, 

evenals het Europese onderzoek; 

beschouwt een actieve betrokkenheid van 

belanghebbenden in de EU als eerste 

voorwaarde voor een effectieve informatie-

uitwisseling; wijst erop dat 

veiligheidsdreigingen internationaler, 

diffuser en complexer zijn geworden en 

daardoor een versterkte Europese 

samenwerking vereisen; stelt dat deze 

ontwikkeling in de Verdragen beter tot 

uitdrukking moet komen en pleit daarom 

voor een zodanige herziening van de 

Verdragen dat het begrip loyale 

samenwerking tussen de lidstaten en de 

Unie meer gewicht krijgt waar het gaat om 

de totstandbrenging van een ruimte van 

veiligheid, en dat wederzijdse spionage 

tussen lidstaten binnen de Unie wordt 

vermeden; 

124. dringt er bij de lidstaten op aan een 

proces te starten voor de opzet van een 

permanente structuur voor betere 

samenwerking op Europees niveau op het 

gebied van contra-inlichtingen, om te 

kunnen reageren op bedreigingen en 

aanvallen van derde landen, en om 

waarborgen te bieden tegen wederzijdse 

spionage die indruist tegen de verdragen 

en beginselen van de EU; deze 

samenwerking moet worden gesteund 

door de desbetreffende EU-organen en -

agentschappen, moet gericht zijn op de 

bescherming van de burgers en de 

instellingen van de EU, Europese 

ondernemingen, het bedrijfsleven in de EU, 

en de IT infrastructuur en netwerken, 

evenals het Europese onderzoek, en moet 

beschouwd worden als eerste stap in de 

richting van een Europees beleid op het 

gebied van contra-inlichtingen; roept de 

lidstaten op deze hoge risico's te 

beschouwen als kwesties van 

gemeenschappelijk belang; beschouwt een 

actieve betrokkenheid van 

belanghebbenden in de EU als voorwaarde 

voor een effectieve informatie-

uitwisseling; dringt erop aan dat een 

degelijke rechtsgrondslag, in combinatie 

met een deugdelijk toezichtmechanisme 
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ter waarborging van de democratische 

legitimiteit, wordt vastgesteld voor enige 

vorm van samenwerking op het gebied 

van spionage, en dat het Europees 

Parlement betrokken wordt bij het 

besluitvormingsproces; wijst erop dat 

veiligheidsdreigingen internationaler, 

diffuser en complexer zijn geworden en 

daardoor een versterkte Europese 

samenwerking vereisen; stelt dat deze 

ontwikkeling in de Verdragen beter tot 

uitdrukking moet komen en pleit daarom 

voor een zodanige herziening van de 

Verdragen dat het begrip loyale 

samenwerking tussen de lidstaten en de 

Unie meer gewicht krijgt waar het gaat om 

de totstandbrenging van een ruimte van 

veiligheid, en dat wederzijdse spionage 

tussen lidstaten binnen de Unie wordt 

vermeden; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/9 

Amendement  9 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

namens de PPE-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 52 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

52. is van mening dat uit de door de 

Europese Commissie en het Amerikaanse 

ministerie van Financiën verstrekte 

informatie niet kan worden opgemaakt of 

de inlichtingenbureaus van de VS toegang 

hebben tot berichten over financiële 

transacties van SWIFT door SWIFT-

netwerken, beheerssystemen van banken 

of communicatienetwerken binnen te 

dringen, zelfstandig dan wel in 

samenwerking met nationale 

inlichtingenbureaus in de EU en zonder 

hun toevlucht te nemen tot bestaande 

bilaterale kanalen voor wederzijdse 

rechtshulp en gerechtelijke 

samenwerking; 

52. neemt kennis van de door de Europese 

Commissie en het Amerikaanse ministerie 

van Financiën verstrekte informatie naar 

aanleiding van het overleg tussen de EU 

en de VS over de TFTP-overeenkomst, 

met inbegrip van de schriftelijke garanties 

van de regering van de VS dat de VS de 

overeenkomst onverkort heeft nageleefd 

en dat geen rechtstreekse verzameling van 

gegevens in strijd met de TFTP-

overeenkomst heeft plaatsgevonden; 

Or. en 



 

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

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

5.3.2014 A7-0139/10 

Amendement  10 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

namens de PPE-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 53 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

53. herinnert aan zijn resolutie van 23 

oktober 2013 en vraagt de Commissie de 

TFTP-overeenkomst op te schorten; 

53. herinnert aan zijn resolutie van 23 

oktober 2013 en blijft bezorgd over 

beweringen in de media over 

rechtstreekste toegang tot 

betalingsberichten door de NSA, wat 

inbreuk op de TFTP-overeenkomst zou 

inhouden; vraagt de Commissie de TFTP-

overeenkomst op te schorten indien bewijs 

wordt geleverd dat inlichtingendiensten 

van de VS toegang hebben gehad tot 

betalingsberichten van SWIFT, in strijd 

met de overeenkomst; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/11 

Amendement  11 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

namens de PPE-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 93 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

93. verzoekt alle lidstaten, de Commissie, 

de Raad en de Europese Raad zo veel 

mogelijk steun te bieden, ook door 

voldoende geld uit te trekken voor O&O, 

aan de ontwikkeling van Europese 

innovatieve en technologische capaciteit 

wat betreft IT-instrumenten, -bedrijven en -

aanbieders (hardware, software, diensten 

en netwerk), onder andere met het oog op 

cyberveiligheid en capaciteiten op het 

gebied van encryptie en cryptografie; 

93. verzoekt alle lidstaten, de Commissie, 

de Raad en de Europese Raad zo veel 

mogelijk steun te bieden, ook door 

voldoende geld uit te trekken voor O&O, 

aan de ontwikkeling van Europese 

innovatieve en technologische capaciteit 

wat betreft IT-instrumenten, -bedrijven en -

aanbieders (hardware, software, diensten 

en netwerk), onder andere met het oog op 

cyberveiligheid en capaciteiten op het 

gebied van encryptie en cryptografie; roept 

alle bevoegde instellingen en lidstaten van 

de EU op te investeren in lokale en 

onafhankelijke technologieën in de EU, 

en om de detentiefaciliteiten op grote 

schaal verder te ontwikkelen en uit te 

breiden; 

Or. en 
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