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5.3.2014 A7-0139/29 

Amendement  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  

namens de GUE/NGL-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 21 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 21 bis. roept de VS en de lidstaten van de 

EU op eventuele strafrechtelijke 

procedures tegen Edward Snowden te 

beëindigen en roept de lidstaten op hem 

de status van vluchteling of internationale 

bescherming te bieden en daarmee 

uitlevering en overdracht door derden te 

voorkomen, in erkenning van zijn status 

als klokkenluider en internationaal 

verdediger van de mensenrechten; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/30 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-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 54 bis (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 bis. roept op tot de onmiddellijke 

opzegging van de PNR-overeenkomst met 

de VS; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/31 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-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 54 ter (nieuw) 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

 54 ter. verzoekt de Commissie, de Raad en 

de lidstaten alle inspanningen te staken 

die zijn gericht op de ontwikkeling van 

systemen voor de verwerking van PNR-

gegevens op nationaal of Europees 

niveau; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/32 

Amendement  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 

namens de GUE/NGL-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 73 

 

Ontwerpresolutie Amendement 

73. waarschuwt - gezien het belang van de 

digitale economie in de betrekkingen 

tussen de EU en de VS en voor het herstel 

van hun onderlinge vertrouwen - dat de 

goedkeuring van de definitieve TTIP-

overeenkomst door het Europees 

Parlement achterwege zou kunnen blijven 

zolang de willekeurige massale 

observatieactiviteiten en onderschepping 

van berichtenverkeer tussen EU-

instellingen en diplomatieke 

vertegenwoordigingen niet volledig 

worden gestaakt en er geen adequate 

oplossing wordt gevonden voor de 

gegevensprivacy van EU-burgers, inclusief 

een administratieve en gerechtelijke 

geschillenbeslechting; onderstreept dat het 

Parlement de definitieve TTIP-

overeenkomst alleen zal goedkeuren als 

deze de in het Handvest van de EU 

vastgelegde grondrechten volledig 

eerbiedigt, en dat de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van natuurlijke 

personen ten aanzien van de verwerking en 

verspreiding van persoonsgegevens 

onderworpen moet blijven aan artikel XIV 

van de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten (GATS); benadrukt dat 

73. roept op tot de onmiddellijke 

stopzetting van de onderhandelingen voor 

de TTIP-overeenkomst zolang de massale 

observatieactiviteiten en verwerking van 

persoonsgegevens, alsmede de 

onderschepping van berichtenverkeer 

tussen EU-instellingen en diplomatieke 

vertegenwoordigingen niet volledig 

worden gestaakt en er geen adequate 

oplossing wordt gevonden voor de 

gegevensprivacy van EU-burgers, inclusief 

een administratieve en gerechtelijke 

geschillenbeslechting; onderstreept dat het 

Parlement de definitieve TTIP-

overeenkomst alleen zal goedkeuren als 

deze de in het Handvest van de EU 

vastgelegde grondrechten volledig 

eerbiedigt, en dat de bescherming van de 

persoonlijke levenssfeer van natuurlijke 

personen ten aanzien van de verwerking en 

verspreiding van persoonsgegevens 

onderworpen moet blijven aan artikel XIV 

van de Algemene Overeenkomst inzake de 

handel in diensten (GATS); benadrukt dat 

de EU-wetgeving inzake 

gegevensbescherming onder toepassing 

van artikel XIV van GATS niet kan 

worden beschouwd als een “willekeurige 
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de EU-wetgeving inzake 

gegevensbescherming onder toepassing 

van artikel XIV van GATS niet kan 

worden beschouwd als een “willekeurige 

of ongerechtvaardigde discriminatie”; 

of ongerechtvaardigde discriminatie”; 

Or. en 

 

 


