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5.3.2014 A7-0139/29 

Módosítás  29 
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy  
a GUE/NGL 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 
21 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  21a. felszólítja az Egyesült Államokat és a 
tagállamokat, hogy ejtsék az Edward 
Snowden elleni esetleges büntetıjogi 
vádakat, valamint a tagállamokat, hogy 
nyújtsanak számára menekültstátuszt 
vagy nemzetközi védelmi jogállást, és 
ebbıl következıen akadályozzák meg a 
kiadatást vagy harmadik felek általi 
átadást, elismerve ezzel a visszaélést 
jelentı személyként és a nemzetközi 
emberi jogok védelmezıjeként betöltött 
szerepét; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/30 

Módosítás  30 
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, Jacky Hénin, Paul Murphy  
a GUE/NGL 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 
54 a bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  54a. az Egyesült Államokkal kötött PNR-
megállapodás azonnali felmondására 
szólít fel; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/31 

Módosítás  31 
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 
Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul 
Murphy  
a GUE/NGL 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 
54 b bekezdés (új) 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  54b. felszólítja a Bizottságot, a Tanácsot 
és a tagállamokat, hogy nemzeti és 
európai szinten egyaránt szüntessenek 
meg minden, PNR-információk győjtésére 
és feldolgozására szolgáló rendszerek 
létrehozására irányuló törekvést; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/32 

Módosítás  32 
Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 
Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 
Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy,  
a GUE/NGL 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 
73 bekezdés 
 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

73. erıteljesen hangsúlyozza, hogy 
tekintettel a digitális gazdaságnak az Unió 
és az Egyesült Államok közötti 
kapcsolatban és e két fél közötti bizalom 
újjáépítésében betöltött fontos szerepére, 
az Európai Parlament végleges TTIP-
megállapodáshoz való hozzájárulását 
veszélyezteti, ha nem vetnek 

maradéktalanul véget a mindenre kiterjedı 

tömeges megfigyelési tevékenységeknek és 

az uniós intézmények és diplomáciai 

képviseletek lehallgatásának, valamint nem 

találnak megfelelı megoldást az uniós 

polgárok adatvédelmi jogaira, ideértve a 

közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is; 
hangsúlyozza, hogy a Parlament csupán 

abban az esetben járul hozzá a végleges 

TTIP-megállapodáshoz, ha e megállapodás 

maradéktalanul tiszteletben tartja többek 

között az Unió Alapjogi Chartájában 

elismert alapvetı jogokat, és ha az egyének 

magánélethez való jogának védelmét pedig 

a személyes adatok feldolgozásának és 

terjesztésének összefüggésében továbbra is 

a GATS-egyezmény XIV. cikke 

szabályozza; hangsúlyozza, hogy a GATS-

egyezmény XIV. cikkének alkalmazása 

során az uniós adatvédelmi jogszabályok 

73. felszólít a TTIP-megállapodásról 
folytatott tárgyalások azonnali 
felfüggesztésére, amíg nem vetnek 

maradéktalanul véget a mindenre kiterjedı 

tömeges megfigyelési tevékenységeknek és 
a személyes adatok nagytömegő 
feldolgozásának, illetve az uniós 

intézmények és diplomáciai képviseletek 

lehallgatásának, valamint amíg nem 

találnak megfelelı megoldást az uniós 

polgárok adatvédelmi jogaira, ideértve a 

közigazgatási és bírósági jogorvoslatot is;    
kiemeli, hogy a Parlament csupán abban az 

esetben járul hozzá a végleges TTIP-

megállapodáshoz, ha e megállapodás 

maradéktalanul tiszteletben tartja többek 

között az Unió Alapjogi Chartájában 

elismert alapvetı jogokat, és ha az egyének 

magánélethez való jogának védelmét pedig 

a személyes adatok feldolgozásának és 

terjesztésének összefüggésében továbbra is 

a GATS-egyezmény XIV. cikke 

szabályozza; hangsúlyozza, hogy a GATS-

egyezmény XIV. cikkének alkalmazása 

során az uniós adatvédelmi jogszabályok 

nem tekinthetık „önkényes és 

megalapozatlan diszkriminációnak”; 
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nem tekinthetık „önkényes és 

megalapozatlan diszkriminációnak”; 

Or. en 

 

 


