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5.3.2014 A7-0139/12 

Módosítás  12 
Claude Moraes 
az S&D 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 
11 a bevezetı hivatkozás (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  – tekintettel az „Internetpolitika és 
internetirányítás: Európa szerepe az 
internetirányítás jövıjének alakításában” 
címő bizottsági közleményre 
(COM(2014)0072); 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/13 

Módosítás  13 
Claude Moraes 
az S&D 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 
A a preambulumbekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  Aa. mivel a mindennapi életet uraló és 
bármely személy integritásának részét 
képezı információáramlást és az adatokat 
ugyanolyan védetté kell tenni a 
behatolással szemben, mint a 
magánlakásokat; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/14 

Módosítás  14 
Claude Moraes 
az S&D 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 
F preambulumbekezdés – 10 pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

• a magánélet védelmére jelentett 

veszélyek a digitális korszakban; 

• a magánélet védelmére jelentett 

veszélyek a digitális korszakban és a 
tömeges megfigyelés hatásai a 
polgárokra és a társadalmakra;  

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.3.2014 A7-0139/15 

Módosítás  15 
Claude Moraes 
az S&D 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 
76 bekezdés 
 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

76. felszólít egy olyan magas szintő 
munkacsoport felállítására, amely 
átlátható módon és a parlamentekkel való 
együttmőködés mellett ajánlásokat tenne 
és további lépéseket javasolna az EU-n 
belüli felügyeleti együttmőködés 
megerısítése érdekében, beleértve a 
hírszerzı szolgálatok parlamenti 
felügyeletét és az EU-n belüli fokozott 
felügyeleti együttmőködést is; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.3.2014 A7-0139/16 

Módosítás  16 
Claude Moraes 
az S&D 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 
76 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  76a. felszólít egy olyan európai 
parlamenti képviselıkbıl és szakértıkbıl 
álló munkacsoport felállítására, amely 
átlátható módon és a nemzeti 
parlamentekkel való együttmőködés 
mellett megvizsgálná a demokratikus 
felügyelet – beleértve a hírszerzı 
szolgálatok parlamenti felügyeletét és az 
Unión belüli fokozott felügyeleti 
együttmőködést is – megerısítésére tett 
ajánlásokat; úgy véli, hogy a 
munkacsoportnak különösen az európai 
minimumszabályok vagy iránymutatások 
kidolgozásának lehetıségét kell 
megvizsgálnia a hírszerzı szolgálatok 
(elızetes és utólagos) felügyeletére 
vonatkozóan, a meglévı bevált 
gyakorlatok és a nemzetközi szervek 
(ENSZ, Európa Tanács) ajánlásai 
alapján, ideértve a felügyeleti szervek 
„harmadik felekre vonatkozó szabály” 
szerinti harmadik félként való kezelésének 
kérdését, illetve az „átadó fél általi 
ellenırzés” elvét, amely a hírszerzés 
külföldi országból történı felügyeletére és 
elszámoltathatóságára vonatkozik; meg 
kell még vizsgálnia az átláthatóság 
növelésére vonatkozó kritériumokat, az 
információkhoz való hozzáférés általános 
elvére és az úgynevezett „Tshwane 
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elvekre” [1] építve, valamint a megfigyelés 
idıtartamára és hatókörére vonatkozó 
alapelveket, biztosítva, hogy azok 
arányosak legyenek, és a megfigyelés 
céljára korlátozódjanak; 

[1] The Global Principles on National 
Security and the Right to Information (A 
nemzetbiztonság globális elvei és az 
információhoz való jog), 2013. június. 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.3.2014 A7-0139/17 

Módosítás  17 
Claude Moraes 
az S&D 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 
77 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

77. véleménye szerint e magas szintő 
munkacsoportnak: 

törölve 

• európai minimumszabályokat vagy 
iránymutatásokat kell meghatároznia a 
hírszerzı szolgálatok (elızetes és 
utólagos) felügyeletére vonatkozóan a 
meglévı bevált gyakorlatok és a 
nemzetközi szervek (ENSZ, Európa 
Tanács) ajánlásai alapján, ideértve a 
felügyeleti szervek „harmadik felekre 
vonatkozó szabály” szerinti harmadik 
félként való kezelésének kérdését, illetve 
az „átadó fél általi ellenırzés” elvét, 
amely a hírszerzés külföldi országból 
történı felügyeletére és 
elszámoltathatóságára vonatkozik;  

 

• szigorú korlátozásokat kell 
megállapítania az elrendelt megfigyelés 
idıtartamára és hatókörére vonatkozóan, 
kivéve, ha a megfigyelés folytatását az 
engedélyezı/felügyeleti hatóság kellıen 
indokolja; figyelembe kell vennie, hogy az 
elrendelt megfigyelés idıtartamának 
arányosnak kell lennie, és a megfigyelés 
céljára kell korlátozódnia;  

 

• az átláthatóság növelésére vonatkozó 
kritériumokat kell kidolgoznia, az 
információkhoz való hozzáférés általános 
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elvére és az úgynevezett „Tshwane 
elvekre”1 építve; 

__________ 

1The Global Principles on National 
Security and the Right to Information (A 
nemzetbiztonság globális elvei és az 
információhoz való jog), 2013. június. 

  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/18 

Módosítás  18 
Claude Moraes 
az S&D 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 
78 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  78a. felszólítja a munkacsoportot, hogy 
2015 elejére készítsen jelentést egy, a 
Parlamentben a – parlamenti vagy 
független – nemzeti felügyeleti testületek 
közremőködésével megrendezendı 
konferencia számára, és segédkezzen 
annak megrendezésében is; 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.3.2014 A7-0139/19 

Módosítás  19 
Claude Moraes 
az S&D 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 
78 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

78. arra készül, hogy 2014 végéig 
konferenciát szervez a – parlamenti vagy 
független – nemzeti felügyeleti testületek 
közremőködésével; 

törölve 

Or. en 
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HU Egyesülve a sokféleségben HU 

 

5.3.2014 A7-0139/20 

Módosítás  20 
Claude Moraes 
az S&D 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. 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 
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5.3.2014 A7-0139/21 

Módosítás  21 
Claude Moraes 
az S&D 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 
101 bekezdés – bevezetı rész 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

101. felhívja az Európai Parlament 

titkárságának illetékes szolgálatait, hogy az 

Európai Parlament elnökének felügyelete 

mellett legkésıbb 2014 decemberéig 

végezzék el az Európai Parlament 

informatikai biztonsági megbízhatóságának 

alapos felülvizsgálatát és felmérését az 

alábbiakra összpontosítva: a költségvetési 

eszközök, technikai kapacitások, belsı 

szervezet és valamennyi lényeges elem. a 
Parlament informatikai rendszerei magas 

biztonsági szintjének megvalósítása 

érdekében; meggyızıdése, hogy egy ilyen 

felmérésnek legalább tájékoztatást, 

elemzést és ajánlásokat kell adnia az 

alábbiakról: 

101. felhívja az Európai Parlament 

titkárságának illetékes szolgálatait, hogy az 

Európai Parlament elnökének felügyelete 

mellett legkésıbb 2015 júniusáig – egy 
idıközi jelentéssel 2014 decemberéig – 

végezzék el az Európai Parlament 

informatikai biztonsági megbízhatóságának 

alapos felülvizsgálatát és felmérését az 

alábbiakra összpontosítva: a költségvetési 

eszközök, személyzeti erıforrások, 
technikai kapacitások, belsı szervezet és 

valamennyi lényeges elem, a Parlament 

informatikai rendszerei magas biztonsági 

szintjének megvalósítása érdekében; 

meggyızıdése, hogy egy ilyen 

felmérésnek legalább tájékoztatást, 

elemzést és ajánlásokat kell adnia az 

alábbiakról: 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/22 

Módosítás  22 
Claude Moraes 
az S&D 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 
102 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

102. felhívja az uniós intézményeket és 
ügynökségeket – különösen az Európai 
Tanácsot, a Tanácsot, az Európai Külügyi 

Szolgálatot (az uniós küldöttségeket is 
beleértve), a Bizottságot, a Bíróságot és az 

Európai Központi Bankot –, hogy 

legkésıbb 2014 decemberéig az ENISA-

val, az Europollal és a CERT-ekkel 

együttmőködve végezzenek el egy hasonló 

munkát; felkéri a tagállamokat hasonló 

értékelések elvégzésére; 

102. felhívja az összes uniós intézményt és 
ügynökséget – különösen az Európai 
Tanácsot, a Tanácsot, az Európai Külügyi 

Szolgálatot (az uniós küldöttségeket is 
beleértve), a Bizottságot, a Bíróságot és az 

Európai Központi Bankot –, hogy 

legkésıbb 2015 júniusáig (egy idıközi 
jelentéssel 2014 decemberéig) az ENISA-
val, az Europollal és a CERT-ekkel 

együttmőködve végezzenek el egy hasonló 

munkát; felkéri a tagállamokat hasonló 

értékelések elvégzésére; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/23 

Módosítás  23 
Claude Moraes 
az S&D 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 
130 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

130. úgy határoz, hogy a következı 

jogalkotási ciklusra szóló prioritási 

tervként benyújtja a polgároknak, 
intézményeknek és tagállamoknak a fent 

említett ajánlásokat; 

130. úgy határoz, hogy a következı 

jogalkotási ciklusra szóló prioritási 

tervként benyújtja az uniós polgároknak, 
intézményeknek és tagállamoknak a fent 

említett ajánlásokat; az EUMSZ 265. 
cikkével összhangban felszólítja a 
Bizottságot és az ezen állásfoglalásban 
említett többi uniós intézményt, szervet, 
hivatalt és ügynökséget, hogy tegyenek 
eleget az ezen állásfoglalásban kifejtett 
ajánlásoknak és felhívásoknak; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/24 

Módosítás  24 
Claude Moraes 
az S&D 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 
132 bekezdés – 1 pont 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

• 2014. április–július: egy ellenırzı 
csoport a vizsgálat felhatalmazására 

vonatkozóan újonnan napvilágot látott 

fejlemények nyomon követéséért és ezen 

állásfoglalás végrehajtásának nyomon 

követéséért felelıs LIBE vizsgálócsoport 

alapján; 

• 2014. április – 2015. május: egy 
ellenırzı csoport a vizsgálat 

felhatalmazására vonatkozóan újonnan 

napvilágot látott fejlemények nyomon 

követéséért és ezen állásfoglalás 

végrehajtásának nyomon követéséért 

felelıs LIBE vizsgálócsoport alapján; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/25 

Módosítás  25 
Claude Moraes 
az S&D 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 
133 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  133a. utasítja Állampolgári Jogi, Bel- és 
Igazságügyi Bizottságát, hogy ezen 
állásfoglalás elfogadása után egy évvel a 
Parlament plenáris ülésén foglalkozzon 
ezzel az üggyel; alapvetı fontosságúnak 
tartja megvizsgálni, hogy a Parlament 
által elfogadott ajánlásokat milyen 
mértékben valósították meg, illetve 
elemezni azokat az eseteket, amikor nem 
követték ezeket az ajánlásokat;  

Or. en 

 

 


