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26.10.2015 B8-1092/1 

Изменение  1 

София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изразява съжаление във връзка с 

приемането от Обединеното 

кралство на Закона за запазването на 

данни и следователските правомощия 

от 2014 г., който не само позволява на 

разузнавателните служби и 

службите за сигурност да продължат 

да използват механизмите за 

запазване на масови данни въпреки 

решението на Съда на Европейския 

съюз, което обяви Директива 

2006/24/ЕО за недействителна, но и 

разширява териториалния обхват на 

техните правомощия за прихващане; 

подчертава значението на решението 

на Висшия съд на Обединеното 

кралство по дело Дейвид Дейвис и 

други/Министър на вътрешните 

работи, в което Висшият съд се 

произнесе, че Законът за запазването 

на данни и следователските 

правомощия от 2014 г. в настоящия 

си вид е незаконосъобразен поради 

липсата на гаранции, която не е в 

съответствие с правото на ЕС, и 

изиска от правителството на 

Обединеното кралство да въведе 

подходящи гаранции в срок от девет 

месеца; във връзка с това приветства 

доклада на независимия експерт на 

Обединеното кралство, чийто 
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мандат е да извършва преглед на 

законодателството в областта на 

тероризма, като в този доклад се 

призовава за основна реформа на 

законодателството на Обединеното 

кралство в областта на 

наблюдението, за упражняване на 

съдебен контрол над прихващането 

на лични комуникации и за по-голяма 

прозрачност относно наличието и 

използването на правомощия за 

наблюдение; призовава 

правителството на Обединеното 

кралство надлежно да вземе предвид 

препоръките, отправени в доклада; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Изменение  2 

Натали Гризбек, София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3б. изразява дълбоката си 

загриженост по повод на новия 

френски проектозакон за мерките за 

наблюдение на международните 

електронни съобщения (Proposition de 

loi relative aux mesures de surveillance 

des communications électroniques 

internationales), който беше приет от 

Националното събрание на Франция 

на 1 октомври 2015 г. и който 

разрешава масовото прихващане на 

всички електронни съобщения, 

изпратени в чужбина или получени 

от чужбина, като по този начин се 

узаконява наблюдението на милиони 

души във Франция и чужбина; 

подчертава по-специално, че този 

проектозакон не включва 

съдържателни механизми за 

независим надзор и контрол и не 

изисква да има налице предварително 

разрешение от съда за прихващането 

на комуникации и че той не само ще 

понижи равнището на защита на 

правата на човека единствено поради 

факта, че се касае за комуникации, 

които прекосяват националните 

граници, но и ще установи набор от 

по-ниски гаранции за защита в 

зависимост от местонахождението 
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на съответното лице; припомня във 

връзка с това, че масовото 

наблюдение представлява съществена 

намеса в сферата на основните права 

на гражданите и че предвидените 

мерки ще бъдат в разрез с Хартата на 

основните права на Европейския съюз 

и Европейската конвенция за правата 

на човека; тържествено призовава 

френския парламент да отхвърли 

този проектозакон; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Изменение  3 

София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 в (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3в. отново изразява своите опасения 

във връзка с прегледа на 

нидерландския закон за разузнаването 

и сигурността от 2002 г.; подкрепя 

препоръките, отправени на 2 

декември 2013 г. от комисията на 

Десенс за преразглеждане на закона, 

които имат за цел да увеличат 

прозрачността на нидерландските 

разузнавателни служби и контрола и 

надзора върху тях; призовава 

Нидерландия да се въздържа от 

разширяване на правомощията на 

разузнавателните служби по начин, 

който би предоставил възможност за 

извършване на нецеленасочено и 

широкомащабно наблюдение и върху 

съобщенията, предавани по кабел, на 

невинни граждани; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Изменение  4 

София ин 'т Велд, Натали Гризбек, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 7 

 

Предложение за резолюция Изменение 

7. подчертава значението на решението 

на Съда на Европейския съюз (Съд на 

ЕС) от 8 април 2014 г. за обявяване на 

Директива 2006/24/ЕО относно 

запазването на данни за недействителна; 

припомня, че Съдът постанови, че 

намесата на този инструмент спрямо 

основното право на неприкосновеност 

на личния живот трябва да бъде 

ограничена до стриктно необходимото; 

7. подчертава значението на решението 

на Съда на Европейския съюз (Съд на 

ЕС) от 8 април 2014 г. за обявяване на 

Директива 2006/24/ЕО относно 

запазването на данни за недействителна; 

припомня, че Съдът постанови, че 

намесата на този инструмент спрямо 

основното право на неприкосновеност 

на личния живот трябва да бъде 

ограничена до стриктно необходимото; 

изтъква факта, че това решение 

съдържа нов аспект, тъй като Съдът 

се позовава изрично на конкретна 

област от съдебната практика на 

Европейския съд по правата на човека 

във връзка с въпроса за „общите 

програми за наблюдение“ и сега на 

практика е включил същите 

принципи, произтичащи от тази 

съдебна практика на Европейския съд 

по правата на човека, в правото на ЕС 

в същата област; подчертава, че 

поради това може да се очаква, че в 

бъдеще Съдът на ЕС ще привежда 

същите аргументи, когато оценява 

съгласно Хартата 

действителността на други 

законодателни актове на ЕС и на 

държавите членки в същата област 
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на „общите програми за наблюдение“; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Изменение  5 

София ин 'т Велд, Натали Гризбек, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 13 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  13a. припомня, че международните 

споразумения, сключени от ЕС, имат 

предимство пред вторичното право 

на ЕС, и съответно подчертава 

необходимостта да се гарантира, че 

Рамковото споразумение не 

ограничава правата и гаранциите, с 

които се ползват субектите на 

данни, във връзка с трансфера на 

данни в съответствие с правото на 

ЕС;  съответно настоятелно 

призовава Комисията да извърши 

подробна оценка на 

взаимодействието на Рамковото 

споразумение с правната рамка на ЕС 

за защита на данните, както и на 

неговото въздействие върху нея, 

включително по отношение на 

настоящото рамково решение на 

Съвета, Директивата за защита на 

личните данни (46/95/EО) и бъдещите 

директиви и регламенти в областта 

на защитата на данните; призовава 

Комисията да представи на 

Парламента доклад за правна оценка 

на този въпрос преди започването на 

процедурата на ратификация;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Изменение  6 

София ин 'т Велд, Натали Гризбек, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 16 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  16a. настоятелно призовава 

Комисията да извърши оценка на 

правното въздействие и правните 

последици на решението на Съда на 

ЕС от 6 октомври 2015 г. по делото 

Schrems (C-362/14) по отношение на 

споразуменията с трети държави, 

предвиждащи трансфер на лични 

данни, като Споразумението за 

Програмата за проследяване на 

финансирането на тероризма, 

споразуменията за резервационните 

данни на пътниците, Рамковото 

споразумение между ЕС и САЩ и 

други инструменти съгласно правото 

на ЕС, които са свързани със събиране 

и обработка на лични данни; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Изменение  7 

София ин 'т Велд, Натали Гризбек, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

 

Предложение за резолюция 

Параграф 17 

 

Предложение за резолюция Изменение 

17. отбелязва, че спирането на 

действието на „сферата на 

неприкосновеност на личния живот“ 

е представено от Комисията като 

„опция“, която да се разгледа, ако не 

се намери задоволително решение на 

констатираните проблеми; приканва 

Комисията да обмисли какви са 

алтернативите на „сферата на 

неприкосновеност на личния живот“ 

и да докладва по въпроса до края на 

2015 г.; 

заличава се 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Изменение  8 

София ин 'т Велд, Натали Гризбек, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 

 

Предложение за резолюция Изменение 

41. призовава Комисията да подготви 

насоки за държавите членки относно 

това как да приведат всички 

инструменти за събиране на лични 

данни с цел предотвратяване, 

разкриване, разследване и наказателно 

преследване на престъпления, 

включително тероризъм, в съответствие 

с решението на Съда на ЕС от 8 април 

2014 г. относно запазването на данни; 

посочва по-специално параграфи 58 и 59 

от това съдебно решение, в които ясно 

се иска целеви подход за събирането на 

данни, а не „безразборно събиране“; 

41. призовава Комисията да подготви 

насоки за държавите членки относно 

това как да приведат всички 

инструменти за събиране на лични 

данни с цел предотвратяване, 

разкриване, разследване и наказателно 

преследване на престъпления, 

включително тероризъм, в съответствие 

с решенията на Съда на ЕС от 8 април 

2014 г. относно запазването на данни 

(дела C-293/12 и C-594/12) и от 

6 октомври 2015 г. относно сферата 

на неприкосновеност на личния 

живот (дело C-362/14); посочва по-

специално параграфи 58 и 59 от 

съдебното решение за запазването на 

данни и параграфи 93 и 94 от 

съдебното решение за сферата на 

неприкосновеност на личния живот, 

в които ясно се иска целеви подход за 

събирането на данни, а не „безразборно 

събиране“; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Изменение  9 

София ин 'т Велд, Сесилия Викстрьом, Ангелика Млинар 

от името на групата ALDE 

 

Предложение за резолюция B8-1092/2015 

Клод Морайс 

от името на  комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

Последващи действия по резолюцията на Европейския парламент от 12 март 2014 г. 

относно масовото електронно наблюдение на гражданите на ЕС 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. изтъква факта, че най-новата 

съдебна практика и по-специално 

решението на Съда на ЕС от 8 април 

2014 г. относно запазването на данни 

ясно определя като правно изискване 

да се докаже необходимостта и 

пропорционалността на всички 

мерки, предполагащи събиране и 

използване на лични данни, които 

накърняват правото на зачитане на 

личния и семейния живот и правото 

на защита на данните; изразява 

съжаление, че политическите 

съображения в много случаи 

подкопават спазването на тези 

правни принципи в рамките на 

процеса на вземане на решения; 

призовава Комисията да гарантира 

като част от своята програма за по-

добро регулиране, че цялото 

законодателство на ЕС е 

висококачествено, спазва всички 

правни норми и съдебната практика и 

е в съответствие с Хартата на 

основните права на Европейския съюз; 

отправя препоръка оценката на 

въздействието на всички мерки в 

областта на правоприлагането и 

сигурността, предполагащи 

използване и събиране на лични данни, 
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винаги да съдържа проверка на 

необходимостта и 

пропорционалността; 

Or. en 

 

 


