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5.3.2014 A7-0139/12 

Amendement  12 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 

Visum 11 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 – gezien de mededeling van de Commissie 

getiteld "Internetbeleid en -governance – 

De rol van Europa bij het vormgeven van 

de toekomst van internetgovernance" 

(COM(2014)0072); 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/13 

Amendement  13 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 

Overweging A bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 A bis. overwegende dat informatiestromen 

en gegevens, die tegenwoordig het 

dagelijks leven domineren en bepalend 

zijn voor de persoonlijke integriteit, 

beveiligd moeten zijn tegen onbevoegde 

toegang, net zoals woonhuizen beveiligd 

zijn tegen inbraak; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/14 

Amendement  14 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 

Overweging F – punt 10 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

• de gevaren voor de privacy in het digitale 

tijdperk; 

• de gevaren voor de privacy in het digitale 

tijdperk en de gevolgen van massale 

observatie voor burgers en 

samenlevingen; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/15 

Amendement  15 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 76 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

76. bepleit de oprichting van een groep op 

hoog niveau die op transparante wijze en 

in samenwerking met de parlementen, 

aanbevelingen zou moeten uitbrengen 

voor nadere stappen die moeten worden 

ondernomen voor verscherpt 

democratisch toezicht, ook parlementair 

toezicht, op inlichtingendiensten, en voor 

nauwere samenwerking op het gebied van 

toezicht in de EU, met name ten aanzien 

van de grensoverschrijdende dimensie; 

Schrappen 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/16 

Amendement  16 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 76 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 76 bis. bepleit de oprichting van een groep 

op hoog niveau die op transparante wijze 

en in samenwerking met de parlementen, 

aanbevelingen moet uitbrengen voor 

verscherpt democratisch toezicht, ook 

parlementair toezicht, op 

inlichtingendiensten, en voor nauwere 

samenwerking op het gebied van toezicht 

in de EU, met name ten aanzien van de 

grensoverschrijdende dimensie; is van 

mening dat de groep zich in het bijzonder 

moet buigen over de mogelijkheid om 

Europese minimumnormen of 

richtsnoeren vast te stellen inzake 

(ex ante- en ex post-) toezicht op 

inlichtingendiensten op grond van 

bestaande beste praktijken en 

aanbevelingen van internationale 

organen (VN, Raad van Europa), met 

inbegrip van de kwestie dat 

toezichtsorganen als derde partij worden 

beschouwd, volgens het "beginsel van de 

derde partij" of het "beginsel van 

controle door afzender", met het oog op 

de controleerbaarheid en de 

verantwoording van inlichtingen uit derde 

landen, criteria voor een grotere 

transparantie, voortbouwend op het 

algemene beginsel van toegang tot 

informatie en de zogenaamde "Tshwane-
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beginselen"[1], alsmede beginselen 

inzake beperkingen voor de duur en de 

reikwijdte van elke observeringsactiviteit, 

om te waarborgen dat ze in verhouding 

staan en beperkt blijven tot het doel 

ervan; 

[1] The Global Principles on National 

Security and the Right to Information 

(Mondiale beginselen betreffende 

nationale veiligheid en het recht op 

informatie), juni 2013. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/17 

Amendement  17 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 77 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

77. stelt dat de deze groep op hoog niveau: Schrappen 

• bindende Europese minimumnormen of 

richtsnoeren inzake (ex ante- en ex post-) 

toezicht op inlichtingendiensten vast moet 

stellen op grond van bestaande beste 

praktijken en aanbevelingen van 

internationale organen (VN, Raad van 

Europa), met inbegrip van de kwestie dat 

toezichtsorganen als derde partij worden 

beschouwd, volgens het "beginsel van de 

derde partij" of het "beginsel van 

controle door afzender", met het oog op 

de controleerbaarheid en de 

verantwoording van inlichtingen uit derde 

landen;  

 

• strikte grenzen moet stellen aan de duur 

en reikwijdte van elke aangevraagde 

observeringsactiviteit, tenzij de 

voortzetting ervan naar behoren door de 

toestemmende of toezichtsautoriteit wordt 

gemotiveerd; wijst erop dat de duur van 

elke aangevraagde observatie-operatie in 

verhouding moet staan tot het doel ervan 

en daartoe beperkt moet blijven;  

 

• criteria voor een grotere transparantie 

moet ontwikkelen, voortbouwend op het 

algemene beginsel van toegang tot 

informatie en de zogenaamde "Tshwane-
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beginselen"; 

__________ 

1 The Global Principles on National Security and 

the Right to Information (Mondiale beginselen 

betreffende nationale veiligheid en het recht op 

informatie), juni 2013. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/18 

Amendement  18 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 78 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 78 bis. verzoekt deze groep een verslag op 

te stellen voor en mee te werken aan de 

voorbereiding van een conferentie die 

begin 2015 moet worden georganiseerd 

door het Parlement, met nationale 

parlementaire dan wel onafhankelijke 

toezichthoudende organen; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/19 

Amendement  19 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 78 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

78. is voornemens om tegen het eind van 

2014 een conferentie met nationale 

toezichtsorganen, zowel parlementaire als 

onafhankelijke, te organiseren; 

Schrappen 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/20 

Amendement  20 

Claude Moraes 

namens de S&D-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; 

81. 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), dat 

onderdeel is van de Europese Dienst voor 

extern optreden, 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 A7-0139/21 

Amendement  21 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 101 – inleidende formule 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

101. verzoekt de desbetreffende diensten in 

het secretariaat van het Europees 

Parlement, om onder verantwoordelijkheid 

van de Voorzitter van het EP, uiterlijk in 

december 2014 een grondige evaluatie en 

beoordeling van de betrouwbaarheid van 

de IT-veiligheid van het Europees 

Parlement uit te voeren die speciaal gericht 

is op: begrotingsmiddelen, 

personeelsmiddelen, technische 

capaciteiten, interne organisatie en alle 

relevante aspecten, teneinde een hoog 

veiligheidsniveau voor de IT-systemen van 

het EP te bereiken; is van mening dat een 

dergelijke beoordeling ten minste een 

gegevensanalyse en aanbevelingen moet 

verschaffen over: 

101. verzoekt de desbetreffende diensten in 

het secretariaat van het Europees 

Parlement, om onder verantwoordelijkheid 

van de Voorzitter van het EP, uiterlijk in 

juni 2015, voorafgegaan door een 

tussentijds verslag in december 2014, een 

grondige evaluatie en beoordeling van de 

betrouwbaarheid van de IT-veiligheid van 

het Europees Parlement uit te voeren die 

speciaal gericht is op: begrotingsmiddelen, 

personeelsmiddelen, technische 

capaciteiten, interne organisatie en alle 

relevante aspecten, teneinde een hoog 

veiligheidsniveau voor de IT-systemen van 

het EP te bereiken; is van mening dat een 

dergelijke beoordeling ten minste een 

gegevensanalyse en aanbevelingen moet 

verschaffen over: 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/22 

Amendement  22 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 102 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

102. verzoekt alle EU-instellingen en 

-agentschappen uiterlijk in december 2014 

in samenwerking met Enisa, Europol en de 

CERT’s een vergelijkbare actie uit te 

voeren, met name de Europese Raad, de 

Raad, de Dienst voor extern optreden 

(inclusief EU-delegaties), de Commissie, 

het Hof van Justitie en de Europese 

Centrale Bank; verzoekt de lidstaten 

vergelijkbare beoordelingen uit te voeren; 

102. verzoekt alle EU-instellingen en 

-agentschappen uiterlijk in juni 2015, 

voorafgegaan door een tussentijds verslag 

in december 2014, in samenwerking met 

Enisa, Europol en de CERT’s een 

vergelijkbare actie uit te voeren, met name 

de Europese Raad, de Raad, de Dienst voor 

extern optreden (inclusief EU-delegaties), 

de Commissie, het Hof van Justitie en de 

Europese Centrale Bank; verzoekt de 

lidstaten vergelijkbare beoordelingen uit te 

voeren; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/23 

Amendement  23 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 130 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

130. besluit de bovengenoemde 

aanbevelingen aan de burgers, instellingen 

en lidstaten van de EU voor te leggen als 

een prioriteitenplan voor de volgende 

zittingsperiode; 

130. besluit de bovengenoemde 

aanbevelingen aan de burgers, instellingen 

en lidstaten van de EU voor te leggen als 

een prioriteitenplan voor de volgende 

zittingsperiode; verzoekt de Commissie en 

de andere in deze resolutie bedoelde 

instellingen, organen, bureaus en 

agentschappen van de EU om in 

overeenstemming met artikel 265 VWEU 

te handelen naar aanleiding van de 

aanbevelingen en oproepen in deze 

resolutie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/24 

Amendement  24 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 132 – punt 1 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

• April - juli 2014: een toezichtgroep op 

basis van het LIBE-onderzoeksteam die 

verantwoordelijk is voor het toezicht op 

nieuwe onthullingen betreffende het 

mandaat van het onderzoek en die de 

uitvoering van deze verordening in detail 

onderzoekt; 

• April 2014 - maart 2015: een 

toezichtgroep op basis van het LIBE-

onderzoeksteam die verantwoordelijk is 

voor het toezicht op nieuwe onthullingen 

betreffende het mandaat van het onderzoek 

en die de uitvoering van deze verordening 

in detail onderzoekt; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/25 

Amendement  25 

Claude Moraes 

namens de S&D-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 133 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 133 bis. verzoekt zijn Commissie 

burgerlijke vrijheden, justitie en 

binnenlandse zaken het Parlement tijdens 

de plenaire vergadering een jaar na de 

goedkeuring van deze resolutie op de 

hoogte te brengen van de stand van 

zaken; acht het van essentieel belang dat 

nu wordt vastgesteld in hoeverre de door 

het Parlement aangenomen 

aanbevelingen opgevolgd zijn, en dat 

gevallen worden geanalyseerd waarin de 

aanbevelingen niet zijn opgevolgd;  

Or. en 

 

 


