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5.3.2014 A7-0139/26 

Módosítás  26 
Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 
az ALDE 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 
10 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 10a. elítéli a GCHQ ügynökség által 

állítólagosan végzett tömeges lehallgatást 

és a webkamerák felvételeinek tárolását; 

úgy véli, hogy a tömeges lehallgatás és a 

webkamerák felvételeinek tárolása 

súlyosan sérti az emberi jogok európai 

egyezményének a magán- és családi élet 

tiszteletben tartásához való jogról szóló 8. 

cikkét; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/27 

Módosítás  27 
Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 
az ALDE 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 
26 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 26a. felszólítja valamennyi 

titkosszolgálatot, hogy hagyjanak fel a 

tömeges lehallgatással és a webkamerák 

felvételeinek feldolgozásával; felszólítja a 

tagállamokat annak teljes körő 

kivizsgálására, hogy a saját 

titkosszolgálatuk részt vett-e, hogyan és 

milyen mértékben vett részt a webkamerák 

felvételeinek összegyőjtésében és 

feldolgozásában, valamint felszólítja ıket 

az összes tárolt, az ilyen tömeges 

megfigyelési programokon keresztül 

győjtött felvételek megsemmisítésére; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/28 

Módosítás  28 
Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 
az ALDE 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 
29 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

 29a. felszólítja a tagállamokat, hogy 

alakítsanak ki hatékony 

mechanizmusokat, amelyek segítségével a 

jogállamisággal és a polgárok alapvetı 

jogaival ellentétes (tömeges) megfigyelési 

programokért felelıs személyeket 

felelısségre lehet vonni a hatalommal 

való visszaélés miatt; 

Or. en 

 

 


