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5.3.2014 A7-0139/5 

Amendamentul 5 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Elmar Brok 
în numele Grupului PPE 
 
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 46 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 46a. având în vedere documentul de lucru 
al Comisiei AFET intitulat: Aspecte ale 
politicii externe din cadrul anchetei 
privind supravegherea electronică în 
masă a cetățenilor UE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/6 

Amendamentul 6 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
în numele Grupului PPE 
 
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 81 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

81. îndeamnă Comisia și ÎR/VP să 
prezinte, până în septembrie 2014, o 
propunere referitoare la un temei juridic 
pentru activitățile Centrului de analiză a 
informațiilor al UE (IntCen), precum și la 
un mecanism adecvat de supraveghere; 
îndeamnă ÎR/VP să raporteze periodic 
organismelor responsabile din Parlament 
cu privire la activitățile Centrului de 
analiză a informațiilor al UE (IntCen), 
inclusiv cu privire la respectarea deplină a 
drepturilor fundamentale și a normelor 
aplicabile ale UE în materie de 
confidențialitate a datelor și să clarifice în 
mod specific rolul mecanismului său de 
supraveghere existent cu Parlamentul; 

 

81. îndeamnă ÎR/VP să raporteze 
periodic organismelor responsabile 
din Parlament cu privire la 
activitățile Centrului de analiză a 
informațiilor al UE (IntCen), care 
face parte din Serviciul European 
de Acțiune Externă, organismelor 
responsabile din cadrul 
Parlamentului, inclusiv cu privire 
la respectarea deplină a drepturilor 
fundamentale și a normelor 
aplicabile ale UE în materie de 
confidențialitate a datelor, 
permițând o mai bună 
supraveghere de către Parlament a 
dimensiunii externe a politicilor 
UE; îndeamnă Comisia și ÎR/VP 
să prezinte o propunere de temei 
juridic pentru activitățile IntCen, 
în cazul în care se prevăd 
eventuale operațiuni sau viitoare 
competențe în cadrul propriului 
sistem de informații și de colectare 
a datelor care pot avea un impact 
asupra strategiei de securitate 
internă a Uniunii; 
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Or. en 

 
5.3.2014 A7-0139/7 

Amendamentul 7 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 
în numele Grupului PPE 
 
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 107 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 107a. invită Comisia să prezinte o 
propunere legislativă pentru un sistem UE 
de rutare, incluzând procesarea 
registrului detaliat al comunicațiilor 
(CDR) la nivelul UE, sistem care va fi o 
substructură a internetului existent și nu 
va depăși granițele UE; observă faptul că 
toate datele privind rutarea și CDR ar 
trebui prelucrate în conformitate cu 
cadrele legislative ale UE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/8 

Amendamentul 8 
Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon 
în numele Grupului PPE 
 
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 124 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

124. invită statele membre să depună toate 
eforturile posibile pentru a asigura o mai 
bună cooperare în vederea furnizării de 
garanții împotriva spionajului, în 
colaborare cu organismele și agențiile 
relevante ale UE, pentru protejarea 
cetățenilor și instituțiilor UE, a 
întreprinderilor europene, a industriei și a 
infrastructurii și rețelelor informatice ale 
UE, precum și a cercetării europene; 
consideră că implicarea activă a părților 
interesate ale UE constituie o condiție 
prealabilă pentru un schimb de informații 
eficace; subliniază că amenințările la 
adresa securității au un caracter 
internațional mai pronunțat, sunt mai 
difuze și mai complexe, motiv pentru care 
este nevoie de o cooperare sporită la nivel 
european; consideră că aceste evoluții ar 
trebui să se reflecte într-o mai mare măsură 
în tratate și, prin urmare, solicită revizuirea 
tratatelor în vederea consolidării noțiunii 
de cooperare sinceră între statele membre 
și Uniune în ceea ce privește obiectivul de 
a realiza o zonă de securitate și de a 
preveni spionajul reciproc între statele 
membre ale UE; 

124. îndeamnă statele membre să lanseze 
un proces de creare a unei structuri 
permanente dedicate unei mai bune 
cooperări la nivel European în domeniul 
contrainformațiile, pentru a răspunde 
provocărilor și pentru a contracara 
atacurile comise de țările terțe, și să ofere 
garanții împotriva spionajului reciproc 
care contravine tratatelor și principiilor 
UE; această cooperare ar trebui sprijinită 
de organismele și agențiile relevante ale 
UE și ar trebui să vizeze protejarea 
cetățenilor și instituțiilor UE, a 
întreprinderilor europene, a industriei și a 
infrastructurii și rețelelor informatice ale 
UE, precum și a cercetării europene, și ar 
trebui să fie considerată un prim pas în 
direcția unei politici europene vizând 
contrainformațiile; invită statele membre 
să trateze aceste riscuri de nivel înalt 
drept chestiuni de interes comun; 
consideră că implicarea activă din partea 
părților interesate ale UE constituie o 
condiție prealabilă pentru un schimb de 
informații eficace; insistă asupra faptului 
că ar trebui să fie stabilite pentru orice 
formă de cooperare în materie de spionaj, 
un temei juridic adecvat, combinat cu un 
mecanism de supraveghere adecvat, care 
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să asigure legitimitatea democratică și ar 
trebui să includă implicarea 
Parlamentului European în procesul 
decizional; subliniază că amenințările la 
adresa securității au un caracter 
internațional mai pronunțat, sunt mai 
difuze și mai complexe, motiv pentru care 
este nevoie de o cooperare sporită la nivel 
european; consideră că aceste evoluții ar 
trebui să se reflecte într-o mai mare măsură 
în tratate și, prin urmare, solicită revizuirea 
tratatelor în vederea consolidării noțiunii 
de cooperare sinceră între statele membre 
și Uniune în ceea ce privește obiectivul de 
a realiza o zonă de securitate și de a 
preveni spionajul reciproc între statele 
membre ale UE; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/9 

Amendamentul 9 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
în numele Grupului PPE 
 
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 52 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

52. este de părere că informațiile furnizate 
de Comisia Europeană și de Trezoreria 
SUA nu clarifică dacă serviciile de 
informații ale SUA au acces la mesajele 
financiare SWIFT din UE prin 
interceptarea rețelelor SWIFT sau a 
sistemelor de operare ale băncilor sau a 
rețelelor de comunicații, singure sau în 
cooperare cu serviciile naționale de 
informații din UE sau fără a face apel la 
canalele bilaterale existente de asistență 
juridică reciprocă și de cooperare 
judiciară; 

52. ia act de informațiile furnizate de 
Comisia Europeană și de Trezoreria SUA 
ca urmare a consultărilor UE-SUA 
privind Acordul TFTP, inclusiv 
asigurările scrise ale Guvernului SUA că 
Statele Unite au respectat pe deplin 
acordul și că nu a avut loc nicio colectare 
directă de date, contrară acordului TFTP; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/10 

Amendamentul 10 
Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 
în numele Grupului PPE 
 
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 53 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

53. reiterează rezoluția sa din 
23 octombrie 2013 și cere Comisiei 
suspendarea Acordului TFTP; 

53. reiterează rezoluția sa din 
23 octombrie 2013 și continuă să fie 
preocupat de acuzațiile din mass-media cu 
privire la accesul direct la mesajele 
privind plățile financiare către NSA, care 
ar constitui o încălcare a acordului 
TFTP; cere Comisiei suspendarea 
Acordului TFTP în cazul în care sunt 
prezentate dovezi care indică faptul că 
agențiile de intelligence americane au 
dobândit acces la mesajele financiare de 
tip SWIFT, în pofida acestui acord; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/11 

Amendamentul 11 
Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 
în numele Grupului PPE 
 
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 93 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

93. solicită tuturor statelor membre, 
Comisiei, Consiliului și Consiliului 
European să sprijine pe deplin, inclusiv 
prin finanțarea în domeniul cercetării și 
dezvoltării, dezvoltarea de capabilități 
inovatoare și tehnologice la nivel european 
în termeni de instrumente informatice, 
companii și furnizori de servicii IT 
(hardware, software, servicii și rețele), 
inclusiv în scopul asigurării securității 
cibernetice, precum și de capacități de 
codare și criptare; 

93. solicită tuturor statelor membre, 
Comisiei, Consiliului și Consiliului 
European să sprijine pe deplin, inclusiv 
prin finanțarea în domeniul cercetării și 
dezvoltării, dezvoltarea de capabilități 
inovatoare și tehnologice la nivel european 
în termeni de instrumente informatice, 
companii și furnizori de servicii IT 
(hardware, software, servicii și rețele), 
inclusiv în scopul asigurării securității 
cibernetice, precum și de capacități de 
codare și criptare; invită toate instituțiile 
responsabile din UE și din statele membre 
să investească în tehnologiile locale și 
independente ale UE, precum și să 
dezvolte masiv și să mărească 
capabilitățile de detectare: 

Or. en 

 
 


