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Amendement  26 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

namens de ALDE-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 10 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 10 bis. veroordeelt de beweerde massale 

onderschepping en opslag van 

webcambeelden door GCHQ; beschouwt 

de massale onderschepping en opslag van 

webcambeelden als ernstige schending 

van artikel 8 van het Europees Verdrag 

tot bescherming van de rechten van de 

mens, betreffende het recht op 

eerbiediging van privé-, familie- en 

gezinsleven; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/27 

Amendement  27 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

namens de ALDE-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 26 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 26 bis. roept op tot de beëindiging van de 

massale onderschepping en verwerking 

van webcambeelden door enige geheime 

dienst; roept de lidstaten op diepgaand te 

onderzoeken of, hoe en in hoeverre hun 

respectievelijke geheime dienst betrokken 

waren bij het vergaren en verwerken van 

webcambeelden, en om alle opgeslagen 

beelden die via dergelijke programma's 

voor massale observatie zijn verkregen te 

vernietigen; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/28 

Amendement  28 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

namens de ALDE-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 29 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 29 bis. roept de lidstaten op doeltreffende 

mechanismen in te voeren om ervoor te 

zorgen dat degenen die verantwoordelijk 

zijn voor programma's voor (massale) 

observatie die in strijd zijn met de 

rechtsstaat en de grondrechten van de 

burgers, verantwoording dienen af te 

leggen voor dit machtsmisbruik; 

Or. en 

 

 


