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5.3.2014 A7-0139/12 

Amendamentul 12 

Claude Moraes 

în numele Grupului S&D 
 
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 

Referirea 11 a (nouă) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  – având în vedere Comunicarea Comisiei 
intitulată „Guvernanța și politica în 
domeniul internetului – Rolul Europei în 
modelarea viitorului guvernanței 
internetului”(COM(2014)0072); 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/13 

Amendamentul 13 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 

Considerentul Aa (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  Aa. întrucât fluxurile de informații și 
datele care domină în prezent viața de zi 
cu zi și care fac parte din integritatea 
oricărei persoane trebuie să fie la fel de 
bine protejate împotriva eventualelor 
intruziuni ca locuințele private; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/14 

Amendamentul 14 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 

Considerentul F – punctul semialdin 10 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

• amenințările la adresa vieții private în 
era digitală; 

• amenințările la adresa vieții private în 
era digitală și impactul supravegherii 
de masă asupra cetățenilor și a 
societății; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/15 

Amendamentul 15 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 76 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

76. solicită înființarea unui grup la nivel 
înalt pentru a propune, într-un mod 
transparent și în colaborare cu 
parlamentele, recomandări și măsuri 
suplimentare care trebuie adoptate pentru 
a consolida supravegherea democratică, 
inclusiv sistemul de control parlamentar 
și serviciile de informare și pentru a 
intensifica colaborarea în domeniul 
supravegherii în UE, îndeosebi în ceea ce 
privește dimensiunea sa transfrontalieră; 

eliminat 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/16 

Amendamentul 16 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 76 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  76a. solicită înființarea a unui grup 
alcătuit din deputați și experți care să 
examineze, în mod transparent și în 
colaborare cu parlamentele naționale,  
recomandările pentru a consolida 
supravegherea democratică, inclusiv 
controlul parlamentar, al serviciilor de 
informații și pentru a intensifica 
colaborarea în domeniul supravegherii în 
UE, îndeosebi în ceea ce privește 
dimensiunea sa transfrontalieră; 
consideră că grupul ar trebui să 
examineze, în special, posibilitatea 
adoptării unor standarde europene sau 
orientări minime cu privire la 
supravegherea (ex ante sau ex post) a 
serviciilor de informații pe baza bunelor 
practici existente și a recomandărilor 
adresate de organismele internaționale 
(ONU, Consiliul Europei), inclusiv a 
faptului că organismele lor de 
supraveghere sunt considerate terți în 
temeiul „regulii terțului” sau al 
principiului controlului emitentului 
privind controlul și răspunderea pentru 
informațiile din străinătate, criteriile 
privind îmbunătățirea transparenței, 
bazate pe principiul general al accesului 
la informații și pe așa-numitele „principii 
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Tshwane”[1], precum și principiile 
privind limitele în ceea ce privește durata 
și domeniului de aplicare al oricărei 
supravegheri, care garantează că acestea 
sunt proporționale și se limitează la 
scopul lor; 

[1] The Global Principles on National 
Security and the Right to Information 
(Principiile globale privind securitatea 
națională și dreptul la informație), iunie 
2013. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/17 

Amendamentul 17 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 77 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

77. consideră că grupul la nivel înalt ar 
trebui: 

eliminat 

• să definească standardele europene sau 
orientările minime cu privire la 
supravegherea (ex ante sau ex post) a 
serviciilor de informații pe baza bunelor 
practici existente și a recomandărilor 
adresate de organismele internaționale 
(ONU, Consiliul Europei), inclusiv a 
faptului că organismele lor de 
supraveghere sunt considerate terți în 
temeiul „regulii terțului” sau al 
principiului controlului emitentului 
privind controlul și răspunderea pentru 
informațiile din străinătate;  

 

• să stabilească limite stricte cu privire la 
durata și sfera de aplicare a supravegherii 
dispuse, cu excepția cazului în care 
continuarea supravegherii este justificată 
cum se cuvine de către autoritatea de 
autorizare/supraveghere; reamintește 
faptul că durata supravegherii dispuse ar 
trebui să fie proporțională și să se limiteze 
la scopul său;  

 

• să elaboreze criterii pe baza unei 
transparențe sporite, pornind de la 
principiul general al accesului la 
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informații și pe așa-numitele „principii 
Tshwane”1; 

__________ 

1 The Global Principles on National Security and 
the Right to Information (Principiile globale 
privind securitatea națională și dreptul la 
informați), iunie 2013. 

  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/18 

Amendamentul 18 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 78 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  78a. invită acest grup să elaboreze un 
raport în vederea pregătirii conferinței 
care urmează să fie organizate de 
Parlament cu organismele naționale de 
supraveghere, fie parlamentare, fie 
independente, și să ofere sprijin pentru 
organizarea acesteia până la începutul 
anului 2015; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/19 

Amendamentul 19 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 78 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

78. intenționează să organizeze o 
conferință cu organismele naționale de 
supraveghere, parlamentare sau 
independente, până la finele anului 2014; 

eliminat 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/20 

Amendamentul 20 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 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 
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; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/21 

Amendamentul 21 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 101 – partea introductivă 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

101. invită serviciile competente ale 
Secretariatului Parlamentului European, 
sub responsabilitatea Președintelui 
Parlamentului, să efectueze, până cel târziu 
în decembrie 2014, o analiză și o evaluare 
amănunțite a fiabilității securității 
informatice a Parlamentului European, care 
să pună accent pe: mijloace bugetare, 
resurse umane, capacități tehnice, 
organizare internă și toate elementele 
relevante, pentru a obține un nivel ridicat 
de securitate al sistemelor informatice ale 
Parlamentului; consideră că o astfel de 
evaluare trebuie să furnizeze cel puțin o 
analiză a informațiilor și recomandări 
referitoare la: 

101. invită serviciile competente ale 
Secretariatului Parlamentului European, 
sub responsabilitatea Președintelui 
Parlamentului, să efectueze, până cel 
târziu în iunie 2015, cu un raport 
intermediar până cel târziu în decembrie 
2014, o analiză și o evaluare amănunțite a 
fiabilității securității informatice a 
Parlamentului European, care să pună 
accent pe: mijloace bugetare, resurse 
umane, capacități tehnice, organizare 
internă și toate elementele relevante, pentru 
a obține un nivel ridicat de securitate al 
sistemelor informatice ale Parlamentului; 
consideră că o astfel de evaluare trebuie să 
furnizeze cel puțin o analiză a informațiilor 
și recomandări referitoare la: 
 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/22 

Amendamentul 22 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 102 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

102. invită toate instituțiile și agențiile UE, 
în special Consiliul European, Consiliul, 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(inclusiv delegațiile UE), Comisia, Curtea 
de Justiție și Banca Centrală Europeană, să 
realizeze o evaluare similară în cooperare 
cu ENISA, Europol și centrele CERT, până 
cel târziu în decembrie 2014; invită statele 
membre să efectueze evaluări similare; 

102. invită toate instituțiile și agențiile UE, 
în special Consiliul European, Consiliul, 
Serviciul European de Acțiune Externă 
(inclusiv delegațiile UE), Comisia, Curtea 
de Justiție și Banca Centrală Europeană, să 
realizeze o evaluare similară în cooperare 
cu ENISA, Europol și centrele CERT, până 
cel târziu în iunie 2015, cu un raport 
intermediar până în decembrie 2014; 
invită statele membre să efectueze evaluări 
similare; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/23 

Amendamentul 23 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 130 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

130. hotărăște să prezinte cetățenilor și 
instituțiilor UE, precum și statelor membre, 
recomandările enumerate anterior sub 
forma unui Plan de priorități pentru 
viitoarea legislatură; 

130. hotărăște să prezinte cetățenilor și 
instituțiilor UE, precum și statelor membre, 
recomandările enumerate anterior sub 
forma unui Plan de priorități pentru 
viitoarea legislatură; invită Comisia și 
celelalte instituții, organisme, oficii și 
agenții ale UE menționate în prezenta 
rezoluție, în conformitate cu articolul 265 
din TFUE, să dea curs recomandărilor și 
solicitărilor din prezenta rezoluție; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/24 

Amendamentul 24 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 132 – subpunctul 1 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

• aprilie-iulie 2014: un grup de 
monitorizare bazat pe o echipă de anchetă a 
comisiei LIBE responsabil de 
monitorizarea oricăror noi dezvăluiri 
referitoare la mandatul anchetei și controlul 
punerii în aplicare a acestei rezoluții; 

• aprilie 2014 - martie 2015: un grup de 
monitorizare bazat pe o echipă de anchetă a 
comisiei LIBE responsabil de 
monitorizarea oricăror noi dezvăluiri 
referitoare la mandatul anchetei și controlul 
punerii în aplicare a acestei rezoluții; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/25 

Amendamentul 25 

Claude Moraes 
în numele Grupului S&D 
 
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 133 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  133a. încredințează Comisiei pentru 
libertăți civile, justiție și afaceri interne 
sarcina de a sesiza Parlamentul în plen cu 
privire la această chestiune la un an de la 
adoptarea prezentei rezoluții; consideră 
că este esențial să se evalueze măsura în 
care recomandările adoptate de 
Parlament au fost urmate și să se 
analizeze toate cazurile în care nu s-a dat 
curs acestor recomandări;  

Or. en 

 
 


