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5.3.2014 A7-0139/29 

Amendamentul 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  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 21 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  21a. solicită Statelor Unite și statelor 
membre să renunțe la acuzațiile penale 
eventuale împotriva lui Edward Snowden; 
solicită statelor membre să îi acorde 
statutul de refugiat sau protecție 
internațională și, prin urmare, să 
împiedice extrădarea sau predarea sa de 
către părți terțe, recunoscându-i statutul 
de denunțător și apărător internațional al 
drepturilor omului; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/30 

Amendamentul 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  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 54 a (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  54a. solicită încetarea imediată a 
Acordului PNR cu Statele Unite; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/31 

Amendamentul 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  
în numele Grupului GUE/NGL 

 

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 54 b (nou) 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

  54b. solicită Comisiei, Consiliului și 
statelor membre să suspende toate 
eforturile depuse pentru înființarea de 
sisteme care colectează și prelucrează date 
din PNR, atât la nivel național, cât și la 
nivel european; 

Or. en 



 

AM\1022062RO.doc  PE529.612v01-00 

RO Unită în diversitate RO 

 
5.3.2014 A7-0139/32 

Amendamentul 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,  
în numele Grupului GUE/NGL 
 

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 73 
 

Propunerea de rezoluție Amendamentul 

73. subliniază cu fermitate că, având în 
vedere importanța economiei digitale 
pentru relațiile UE-SUA și pentru 
obiectivul reconstruirii încrederii dintre 
cele două părți, aprobarea de către 
Parlamentul European a acordului final 
TTIP ar putea fi periclitată atât timp cât 
nu se încetează definitiv activitățile secrete 
de supraveghere în masă, precum și 

interceptarea comunicațiilor în cadrul 
instituțiilor UE și al reprezentanțelor 
diplomatice și în absența unei soluții 

adecvate în ceea ce privește dreptul 
cetățenilor UE la confidențialitatea datelor, 

inclusiv la căi de atac administrative și 
judiciare; subliniază faptul că este posibil 
ca Parlamentul European să aprobe 
acordul TTIP final doar cu condiția ca 
acordul să respecte în totalitate, printre 

altele, drepturile fundamentale recunoscute 
de carta UE, și ca protecția vieții private a 
persoanelor în raport cu prelucrarea și 

diseminarea datelor cu caracter personal să 
fie reglementată în continuare de 

articolul XIV din Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS); subliniază 
faptul că legislația UE privind protecția 

73. solicită suspendarea imediată a 
negocierilor pentru Acordul TTIP atât 
timp cât nu se încetează definitiv 
activitățile secrete de supraveghere în 

masă, prelucrarea în masă a datelor cu 
caracter personal, precum și interceptarea 
comunicațiilor în cadrul instituțiilor UE și 
al reprezentanțelor diplomatice și în 
absența unei soluții adecvate în ceea ce 

privește dreptul cetățenilor UE la 
confidențialitatea datelor, inclusiv la căi de 
atac administrative și judiciare; subliniază 

faptul că Parlamentul European va aproba 
Acordul TTIP final doar cu condiția ca 

acordul să respecte în totalitate, printre 
altele, drepturile fundamentale recunoscute 
de Carta UE și ca protecția vieții private a 

persoanelor în raport cu prelucrarea și 
diseminarea datelor cu caracter personal să 

fie reglementată în continuare de 
articolul XIV din Acordul General privind 
Comerțul cu Servicii (GATS); subliniază 

faptul că legislația UE privind protecția 
datelor nu poate fi considerată „o 

discriminare arbitrară sau nejustificabilă” 
în conformitate cu articolul XIV din 
GATS; 
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datelor nu poate fi considerată „o 
discriminare arbitrară sau nejustificabilă” 
în conformitate cu articolul XIV din 

GATS; 

Or. en 

 
 


