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Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

23. utal az uniós polgárok tömeges 

elektronikus megfigyelésére vonatkozó, 

folyamatban lévı vizsgálatára; megerısíti 

„Az egyesült államokbeli NSA 

megfigyelési programja, a megfigyelést 

végzı szervek a különféle tagállamokban 

és hatásuk az uniós polgárok 

magánéletére” címő, 2013. július 4-i 

állásfoglalásában
1
 kifejtett mélységes 

aggodalmát; úgy véli, hogy a tömeges 

megfigyelés komoly kifogásokat vet fel 

olyan uniós elvek tekintetében, mint a 

demokrácia, a jogállamiság és az alapvetı 

jogok, és ragaszkodik a megfelelı és 

hatékony parlamenti és igazságügyi 

felügyelet és a biztonság 

megszervezéséhez uniós és nemzeti 

szinten; alapvetınek tartja a fékek és 

ellensúlyok számának növelését, különösen 

az adatvédelemrıl szóló uniós jogi keret 

elfogadása révén, amelynek biztosítania 

kell az alapvetı jogok teljes körő 

tiszteletben tartását; úgy véli, hogy 

lépéseket kell tenni az EU belsı 

biztonságát fenyegetı megfigyelés 

tekintetében; 

23. utal az uniós polgárok tömeges 

elektronikus megfigyelésére vonatkozó 

vizsgálatára; megerısíti „Az egyesült 

államokbeli NSA megfigyelési programja, 

a megfigyelést végzı szervek a különféle 

tagállamokban és hatásuk az uniós 

polgárok magánéletére” címő, 2013. július 

4-i állásfoglalásában
1
 kifejtett mélységes 

aggodalmát; úgy véli, hogy a tömeges 

megfigyelés komoly kifogásokat vet fel 

olyan uniós elvek tekintetében, mint a 

demokrácia, a jogállamiság és az alapvetı 

jogok, és ragaszkodik a megfelelı és 

hatékony parlamenti és igazságügyi 

felügyelet és a biztonság 

megszervezéséhez uniós és nemzeti 

szinten; alapvetınek tartja a fékek és 

ellensúlyok számának növelését, különösen 

az adatvédelemrıl szóló uniós jogi keret 

elfogadása révén, amelynek biztosítania 

kell az alapvetı jogok teljes körő 

tiszteletben tartását; úgy véli, hogy 

lépéseket kell tenni az EU belsı 

biztonságát fenyegetı megfigyelés 

tekintetében; felhívja az Európai 

Tanácsot, hogy foglalkozzon azokkal az 

ajánlásokkal és felhívásokkal, amelyeket 

az egyesült államokbeli NSA megfigyelési 

programjáról, a különféle tagállamokban 

megfigyelést végzı szervekrıl és az uniós 

polgárok alapvetı jogaira gyakorolt 

hatásukról, valamint a transzatlanti bel- 

és igazságügyi együttmőködésrıl szóló, 
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2014. március 12-i állásfoglalásában 

fogalmazott meg; 

1. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0322. 1. Elfogadott szövegek, P7_TA(2013)0322. 

Or. en 
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74. üdvözli a FRONTEX megbízatásának 

reformját és az Eurosurra vonatkozó 

megállapodást; úgy véli, hogy 

mihamarabb meg kell állapodni a tengeri 

határırizetre vonatkozó új szabályokról, és 

hogy prioritásként kell kezelni a 

migránsok életének megmentését, valamint 

a migránsok és a menedékkérık emberi 

jogainak – és azon belül a visszaküldés 

tilalmának –, illetve a gyermekek és az 

emberkereskedelem áldozataivá vált 

személyek jogainak tiszteletben tartását; 

emlékeztet arra, hogy az Unió és 

tagállamai a nyílt tengeri intézkedések 

során, illetve az Unió külsı határainak 

ırizetére vonatkozó szabályok 

közzétételekor kötelesek tiszteletben tartani 

a nemzetközi jogot, a vívmányokat, és 

különösen az Emberi Jogok Európai 

Bírósága ítélkezési gyakorlatát; 

74. üdvözli a FRONTEX megbízatásának 

reformját és az Eurosurra vonatkozó 

megállapodást; üdvözli a tengeri 

határırizetre vonatkozó új szabályokat, 

melyek révén prioritássá vált a migránsok 

életének megmentése, valamint a 

migránsok és a menedékkérık emberi 

jogainak – és azon belül a visszaküldés 

tilalmának – tiszteletben tartása; 

emlékeztet arra, hogy az Unió és 

tagállamai a nyílt tengeri intézkedések 

során, illetve az Unió külsı határainak 

ırizete során kötelesek tiszteletben tartani 

a nemzetközi jogot, a vívmányokat, és 

különösen az Emberi Jogok Európai 

Bírósága ítélkezési gyakorlatát; 

Or. en 

 

 


