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26.10.2015 B8-1092/1 

Módosítás  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3a. elítéli az Egyesült Királyság 

Adatmegőrzési és Felderítési jogokról 

szóló 2014. évi törvényét, amely nem 

csupán azt teszi lehetővé a hírszerző 

ügynökségek és titkosszolgálatok számára, 

hogy tovább működtessék a tömeges 

adatmegőrzési mechanizmusokat azt 

követően, hogy a Bíróság érvénytelennek 

nyilvánította a 2006/24/EC irányelvet, de 

kiterjeszti az adatszerzés területi hatályát 

is; hangsúlyozza az Egyesült Királyság 

legfelső bíróságának a David Davis és 

társai kontra Secretary of State for the 

Home Department ügyben hozott 

ítéletét, amelyben a legfelső bíróság úgy 

határozott, hogy az Adatmegőrzési és 

Felderítési jogokról szóló 2014. évi 

törvény jelenlegi formájában a 

biztosítékok hiánya miatt jogellenes, 

mert sérti az uniós jogot, kilenc hónapot 

biztosítva ugyanakkor az Egyesült 

Királyságnak a megfelelő biztosítékok 

bevezetésére; ebben az összefüggésben 

üdvözli a UK Independent Reviewer of 

Terrorism Legislation (az Egyesült 

Királyság terrorizmusellenes törvényeket 

vizsgáló független testülete) jelentését, 

amely az Egyesült Királyság megfigyelési 

törvényeinek teljes felülvizsgálatát, a 

magánjellegű kommunikáció 

megszerzésének bírói felügyeletét, és a 
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megfigyelési hatáskörök körének és 

alkalmazásának nagyobb átláthatóságát 

sürgeti; felhívja az Egyesült Királyság 

kormányát, hogy kellően vegye figyelembe 

a jelentés ajánlásait; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Módosítás  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 b bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3b. mély aggodalmát fejezi ki a 

nemzetközi elektronikus távközléssel 

kapcsolatos megfigyelési intézkedésekről 

szóló, a Franciaország Nemzetgyűlése 

által 2015. október 1-jén elfogadott új 

francia törvénytervezet kapcsán, amely 

lehetővé teszi a külföldről kezdeményezett 

valamennyi elektronikus kommunikáció 

tömeges kifürkészését, legálissá téve 

emberek megfigyelését Franciaországban 

és külföldön; különösen hangsúlyozza, 

hogy a törvénytervezet nem foglal 

magában semmiféle érdemi független 

felügyeletet vagy ellenőrző mechanizmust, 

illetve semmilyen előzetes bírói 

engedélyhez nem köti az üzenetváltások 

kifürkészését, valamint azt, hogy nem csak 

az emberi jogok védelmének szintjét 

csökkenti, tekintettel az üzenetváltások 

határokon átnyúló jellege miatt, hanem az 

érintett személyek tartózkodási helyétől 

függően alacsonyabb védelmi szintet 

eredményez; ezzel összefüggésben 

emlékeztet, hogy a tömeges megfigyelés 

teljességgel összeegyeztethetetlen a 

polgárok alapvető jogaival, és a tervezett 

intézkedések sértenék az Európai Unió 

Alapjogi Chartáját  és az emberi jogok 

európai egyezményét; ünnepélyesen 

felkéri ezért a francia parlamentet, hogy 
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utasítsa el a törvényjavaslatot; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/3 

Módosítás  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

3 c bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  3c. ismételten aggodalmának ad hangot a 

2002-es hollandhírszerzési és 

titkosszolgálati törvény kapcsán; 

támogatja a Dessens Bizottság 2013. 

december 2-i ajánlásait, amelyek célja a 

holland hírszerző szolgálatok 

átláthatóságának, valamint 

ellenőrzésének és felügyeletének 

megerősítése; felszólítja Hollandiát, hogy 

tartózkodjon hírszerző szolgálatai 

hatásköreinek oly módon történő 

bővítésétől, amely révén lehetőség nyílna 

ártatlan polgárok vezetékes hálózatokon 

történő kommunikációjának nem célzott 

és tömeges megfigyelésére; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Módosítás  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

7 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

7. hangsúlyozza az Európai Unió Bírósága 

(EUB) 2014. április 8-i ítéletének 

jelentőségét, amely érvénytelennek 

nyilvánította az adatmegőrzésről szóló 

2006/24/EK irányelvet; emlékeztet arra, 

hogy a Bíróság kimondta, hogy az ezen 

eszköz által a magánélethez való jogba 

való beavatkozást a szigorúan szükséges 

mértékre kell korlátozni; 

7. hangsúlyozza az Európai Unió Bírósága 

(EUB) 2014. április 8-i ítéletének 

jelentőségét, amely érvénytelennek 

nyilvánította az adatmegőrzésről szóló 

2006/24/EK irányelvet; emlékeztet arra, 

hogy a Bíróság kimondta, hogy az ezen 

eszköz által a magánélethez való jogba 

való beavatkozást a szigorúan szükséges 

mértékre kell korlátozni; hangsúlyozza, 

hogy ez az ítélet egy új szempontot vezet 

be, amennyiben a Bíróság kifejezetten 

hivatkozik az Emberi Jogok Európai 

Bíróságának az általános megfigyelési 

programokkal kapcsolatos ítélkezési 

gyakorlatára, és mára gyakorlatilag 

átemelte az ezen ítélkezési gyakorlatból 

eredő elveket az e területre vonatkozó 

uniós jogba; hangsúlyozza, hogy a 

Bíróság minden bizonnyal a jövőben 

ugyanezen elvek mentén fogalmazza majd 

meg érveit, amikor az általános 

megfigyelési programokra vonatkozó 

egyéb uniós és tagállami jogalkotási 

aktusok Alapjogi Chartával való 

összeegyeztethetőségét értékeli; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Módosítás  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

13 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  13a. emlékeztet arra, hogy az Unió által 

kötött bármely nemzetközi megállapodás 

elsőbbséget élvez a másodlagos uniós 

joggal szemben, és ezért hangsúlyozza, 

hogy a keretmegállapodás nem 

korlátozhatja az érintettek jogait és az 

adattovábbításra vonatkozó, uniós jog 

szerinti biztosítékokat; ezért sürgeti 

Bizottságot, hogy részletesen értékelje, 

hogy a keretmegállapodás hogyan 

működik együtt az adatvédelemre 

vonatkozó uniós jogi kerettel, és azt 

pontosan milyen módon befolyásolja, 

ideértve a jelenlegi tanácsi 

kerethatározatot, az adatvédelmi 

irányelvet (46/95/EK) és a jövőbeli 

adatvédelmi irányelvet és rendeletet; 

felszólítja a Bizottságot, hogy a 

ratifikációs eljárás megkezdését 

megelőzően nyújtsa be a Parlamentnek az 

erről szóló jogi értékelést tartalmazó 

jelentést;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Módosítás  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

16 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  16a. sürgeti a Bizottságot, hogy értékelje a 

Bíróság Schrem ügyben (C-362/14) 2015. 

október 6-án hozott ítéletének jogi hatását 

és következményeit a harmadik 

országokkal kötött, a személyes adatok 

továbbítására lehetőséget biztosító 

bármilyen megállapodás – például a 

terrorizmus finanszírozásának felderítését 

célzó programról (TFTP) szóló 

megállapodás, az utas-nyilvántartási 

adatállományról (PNR) szóló 

megállapodások, az EU–USA 

keretmegállapodás, illetve egyéb uniós 

eszközök – tekintetében, amelyek 

magukban foglalják személyes adatok 

gyűjtését és feldolgozását; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Módosítás  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

17 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

17. megjegyzi, hogy a védett adatkikötőről 

szóló határozat felfüggesztését a Bizottság 

vetette fel megfontolandó „lehetőségként” 

arra az esetre, ha nem találnak kielégítő 

megoldást a problémára; felkéri a 

Bizottságot, hogy vegye fontolóra a védett 

adatkikötőről szóló megállapodás 

lehetséges alternatíváit, és a kérdésről 

2015 végéig készítsen jelentést; 

törölve 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Módosítás  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 bekezdés 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

41. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki iránymutatásokat a tagállamok számára 

arról, hogy miként hozhatók összhangba a 

bűncselekmények – többek között a 

terrorizmus – megelőzését, nyomozását, 

felderítését és a büntetőeljárás lefolytatását 

szolgáló, személyes adatokat gyűjtő 

eszközök az Európai Unió Bírósága 2014. 

április 8-i, adatmegőrzésről szóló 

ítéletével; kiemeli különösen az ítélet 58. 

és 59. pontját, amelyek az adatgyűjtés 

számára egyértelműen célzott 

megközelítést követelnek meg a „teljes 

körű” adatgyűjtés helyett; 

41. felhívja a Bizottságot, hogy dolgozzon 

ki iránymutatásokat a tagállamok számára 

arról, hogy miként hozhatók összhangba a 

bűncselekmények – többek között a 

terrorizmus – megelőzését, nyomozását, 

felderítését és a büntetőeljárás lefolytatását 

szolgáló, személyes adatokat gyűjtő 

eszközök az Európai Unió Bírósága 

adatmegőrzésről szóló, 2014. április 8-i 

ítéletei (C-293/12. számú és a C-594/12. 

számú ügy), valamint a védett 

adatkikötőről szóló, 2015. október 6-i 

ítéletével (C 362/14. számú ügy); kiemeli 

különösen az adatmegőrzésről szóló ítélet 

58. és 59., valamint az adatkikötőről szóló 

ítélet 93. és 94. pontját, amelyek az 

adatgyűjtés számára egyértelműen célzott 

megközelítést követelnek meg a „teljes 

körű” adatgyűjtés helyett; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Módosítás  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

az ALDE képviselőcsoport nevében 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány B8-1092/2015 

Claude Moraes 

az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság nevében 

Az uniós polgárok tömeges elektronikus megfigyeléséről szóló, 2014. március 12-i európai 

parlamenti állásfoglalás nyomon követése 

Állásfoglalásra irányuló indítvány 

41 a bekezdés (új) 

 

Állásfoglalásra irányuló indítvány Módosítás 

  41a. hangsúlyozza, hogy a legfrissebb 

joggyakorlat és különösen az Európai 

Unió Bírósága adatmegőrzésről szóló 

2014. április 8-i ítélete jogi 

követelményként írja elő, hogy a családi 

és magánélethez, valamint az 

adatvédelemhez való jogot esetlegesen 

sértő személyesadat-gyűjtést és -

felhasználást magában foglaló bármilyen 

intézkedés esetében igazolni kell annak 

szükségességét és arányosságát; 

sajnálatosnak tartja, hogy a politikai 

megfontolások gyakran aláássák e 

jogelvek érvényesítését a döntéshozatali 

folyamatban; felszólítja a Bizottságot, 

hogy a minőségi jogalkotási program 

részeként biztosítsa, hogy valamennyi 

uniós jogszabály jó minőségű legyen, 

megfeleljenek minden jogi normának és 

ítélkezési gyakorlatnak, és összhangban 

legyenek az Unió Alapjogi Chartájával; 

javasolja, hogy a személyes adatok 

gyűjtését és felhasználását magában 

foglaló valamennyi bűnüldözési és 

titkosszolgálati intézkedés hatásvizsgálata 

minden esetben terjedjen ki a 

szükségesség és arányosság vizsgálatára; 

Or. en 
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