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5.3.2014 A7-0139/26 

Amendamentul 26 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

în numele Grupului ALDE 
 

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 10 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 10a. condamnă presupusele interceptări 
în masă și stocarea de imagini de pe 
camere web de către GCHQ; consideră că 
interceptările în masă și stocarea de 
imagini de pe camere web constituie o 
gravă încălcare a articolului 8 din 
Convenția europeană a drepturilor 
omului privind respectarea vieții private și 
de familie; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/27 

Amendamentul 27 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 
în numele Grupului ALDE 

 

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 26 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 26a. solicită să se pună capăt 
interceptărilor în masă și procesării de 
imagini de pe camere web de către orice 
serviciu secret; solicită statelor membre să 
investigheze detaliat dacă, în ce fel și în ce 
măsură serviciile lor secrete au fost 
implicate în colectarea și procesarea de 
imagini de pe camere web și să șteargă 
toate imaginile stocate care au fost 
colectate prin astfel de programe de 
supraveghere în masă; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/28 

Amendamentul 28 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 
în numele Grupului ALDE 

 

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 29 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

 29a. solicită statelor membre să instituie 
mecanisme eficace prin care cei care sunt 
responsabili de programe de supraveghere 
(în masă) ce contravin statului de drept și 
drepturilor fundamentale ale cetățenilor 
să fie trași la răspundere pentru acest 
abuz de putere; 

Or. en 

 
 


