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27.10.2015 B8-1092/10 

Изменение  10 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

Корнелия Ернст, Курцио Малтезе, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина Албиол 

Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 1 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  1a. призовава държавите – членки на 

ЕС, да оттеглят евентуалните 

обвинения срещу Едуард Сноудън в 

извършване на престъпления, да му 

предоставят защита и съответно да 

предотвратят неговото 

екстрадиране или предаване от 

трети страни, като признаят 

неговия статут на лице, подало 

сигнал за нередности, и международен 

защитник на правата на човека; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Изменение  11 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 8 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  8a. призовава за преустановяване на 

преговорите по 

Трансатлантическото партньорство 

за търговия и инвестиции, докато не 

бъде сложен край на шпионажа от 

страна на САЩ, насочен срещу 

европейската промишленост; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Изменение  12 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 

 

Предложение за резолюция Изменение 

16. възразява във връзка с факта, че 

Парламентът не е получил официално 

съобщение от Комисията относно 

степента на изпълнение на 13-те 

препоръки, въпреки че Комисията беше 

обявила, че ще направи това в срок до 

лятото на 2014 г.; подчертава, че 

вследствие на решението на Съда на 

Европейския съюз да обяви за 

недействително Решение 2000/520/ЕО 

сега е необходимо Комисията спешно да 

представи подробна актуална 

информация за преговорите до момента 

и за последиците от съдебното решение 

за обявеното продължаване на 

преговорите; приканва Комисията 

своевременно да обмисли какви са 

алтернативите на „сферата на 

неприкосновеност на личния живот“ и 

какво е въздействието на съдебното 

решение върху всички други 

инструменти съгласно Директива 

95/46/ЕО за трансфера на лични данни 

към САЩ и да докладва по този въпрос 

до края на 2015 г.;  

16. възразява във връзка с факта, че 

Парламентът не е получил официално 

съобщение от Комисията относно 

степента на изпълнение на 13-те 

препоръки, въпреки че Комисията беше 

обявила, че ще направи това в срок до 

лятото на 2014 г.; подчертава, че 

вследствие на решението на Съда на 

Европейския съюз да обяви за 

недействително Решение 2000/520/ЕО 

сега е необходимо Комисията спешно да 

представи подробна актуална 

информация за преговорите до момента 

и за последиците от съдебното решение 

за обявеното продължаване на 

преговорите; приканва Комисията 

своевременно да обмисли какви са 

алтернативите на „сферата на 

неприкосновеност на личния живот“ и 

какво е въздействието на съдебното 

решение върху всички други 

инструменти за трансфер на лични 

данни към САЩ и да докладва по този 

въпрос до края на 2015 г.;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Изменение  13 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

 

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 20 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  20a. отново отправя своя призив за 

суспендиране на Споразумението за 

Програмата за проследяване на 

финансирането на тероризма; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Изменение  14 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

Корнелия Ернст, Курцио Малтезе, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина Албиол 

Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 38 

 

Предложение за резолюция Изменение 

38. изразява съжаление за това, че 

Комисията не е отговорила на искането 

на Парламента да проучи създаването на 

всеобхватна европейска програма за 

защита на лица, подаващи сигнали за 

нередности, и призовава Комисията да 

представи съобщение по този въпрос 

до края на 2016 г.; 

38. изразява съжаление за това, че 

Комисията не е отговорила на искането 

на Парламента да проучи създаването на 

всеобхватна европейска програма за 

защита на лица, подаващи сигнали за 

нередности, и призовава Комисията да 

представи директива за минималната 

защита на лицата, подаващи сигнали 

за нередности в областта на 

разузнаването в Европа, до края на 

2016 г.; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Изменение  15 

Ян Филип Албрехт 

от името на групата Verts/ALE 

Корнелия Ернст, Курцио Малтезе, Хосу Хуаристи Абаунс, Марина Албиол 

Гусман, Анхела Валина, Хавиер Кусо Пермуй 

от името на групата GUE/NGL 

 

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 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“; 

изтъква, че в своето решение от 6 

октомври 2015 г. Съдът на ЕС 

постанови, че безразборното масово 

наблюдение засяга същността на 

правото на неприкосновеност на 

личния живот; призовава Комисията 

да образува производства за 

установяване на неизпълнение на 

задължения срещу държавите членки, 

в които все още има действащи 

закони за запазването на данни; 

Or. en 
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