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Ændringsforslag  10 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 1 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  "1a. opfordrer EU's medlemsstater til at 

frafalde alle strafferetlige anklager mod 

Edward Snowden, tilbyde ham beskyttelse 

og derigennem forhindre, at han 

udleveres eller overgives af tredjeparter, i 

anerkendelse af hans status som 

whistleblower og international 

menneskerettighedsforkæmper; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Ændringsforslag  11 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 8 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  8a. anmoder om, at TTIP-

forhandlingerne suspenderes, indtil 

USA’s spionage mod europæiske industri 

er bragt til ophør; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Ændringsforslag  12 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 16 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

16. klager over, at Parlamentet ikke har 

modtaget nogen formel meddelelse fra 

Kommissionen om status for 

gennemførelsen af de 13 henstillinger, selv 

om Kommissionen varslede, at den ville 

sende en sådan senest i sommeren 2014; 

understreger, at Kommissionen efter 

Domstolens afgørelse om at erklære 

beslutning 2000/520 for ugyldig nu hurtigst 

muligt må give en grundig orientering om 

forhandlingerne hidtil og dommens 

konsekvenser for de yderligere 

forhandlinger, som er blevet bebudet; 

opfordrer Kommissionen til straks at gøre 

sig overvejelser om alternativer til safe 

harbor og om dommens konsekvenser for 

andre instrumenter i henhold til direktiv 

1995/46/EF til overførsel af 

personoplysninger til USA, og til at 

aflægge rapport herom inden udgangen af 

2015;  

16. klager over, at Parlamentet ikke har 

modtaget nogen formel meddelelse fra 

Kommissionen om status for 

gennemførelsen af de 13 henstillinger, selv 

om Kommissionen varslede, at den ville 

sende en sådan senest i sommeren 2014; 

understreger, at Kommissionen efter 

Domstolens afgørelse om at erklære 

beslutning 2000/520 for ugyldig nu hurtigst 

muligt må give en grundig orientering om 

forhandlingerne hidtil og dommens 

konsekvenser for de yderligere 

forhandlinger, som er blevet bebudet; 

opfordrer Kommissionen til straks at gøre 

sig overvejelser om alternativer til safe 

harbor og om dommens konsekvenser for 

andre instrumenter til overførsel af 

personoplysninger til USA, og til at 

aflægge rapport herom inden udgangen af 

2015;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Ændringsforslag  13 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 20 a (nyt) 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

  20a. gentager sit krav om suspendering af 

aftalen om programmet til sporing af 

finansiering af terrorisme (TFTP); 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Ændringsforslag  14 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 38 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

38. beklager, at Kommissionen ikke har 

reageret på Parlamentets anmodning om at 

foretage en undersøgelse angående et 

omfattende europæisk program til 

beskyttelse af whistleblowere, og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge en 

meddelelse herom inden udgangen af 

2016; 

38. beklager, at Kommissionen ikke har 

reageret på Parlamentets anmodning om at 

foretage en undersøgelse angående et 

omfattende europæisk program til 

beskyttelse af whistleblowere, og opfordrer 

Kommissionen til at forelægge et forslag 

til direktiv om minimumsbeskyttelse af 

whistleblowere på efterretningsområdet i 

Europa inden udgangen af 2016; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Ændringsforslag  15 

Jan Philipp Albrecht 

for Verts/ALE-Gruppen 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

for GUE/NGL-Gruppen 

 

Forslag til beslutning B8-1092/2015 

Claude Moraes 

for Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender 

Opfølgning på Europa-Parlamentets beslutning af 12. marts 2014 om elektronisk 

masseovervågning af EU-borgere 

Forslag til beslutning 

Punkt 41 

 

Forslag til beslutning Ændringsforslag 

41. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde retningslinjer til 

medlemsstaterne om, hvordan de bringer 

eventuelle instrumenter til indsamling af 

personoplysninger med henblik på 

forebyggelse, afsløring, efterforskning og 

retsforfølgning af strafbare handlinger, 

herunder terrorisme, i overensstemmelse 

med Domstolens dom af 8. april 2014 om 

lagring af data; henviser navnlig til den 

pågældende doms præmis 58 og 59, som 

klart kræver en målrettet tilgang til 

dataindsamling i stedet for "hele pakken"; 

41. opfordrer Kommissionen til at 

udarbejde retningslinjer til 

medlemsstaterne om, hvordan de bringer 

eventuelle instrumenter til indsamling af 

personoplysninger med henblik på 

forebyggelse, afsløring, efterforskning og 

retsforfølgning af strafbare handlinger, 

herunder terrorisme, i overensstemmelse 

med Domstolens dom af 8. april 2014 om 

lagring af data; henviser navnlig til den 

pågældende doms præmis 58 og 59, som 

klart kræver en målrettet tilgang til 

dataindsamling i stedet for "hele pakken"; 

påpeger, at Domstolen i sin dom af 6. 

oktober 2015 fastslog, at vilkårlig 

masseovervågning berører selve kernen i 

retten til privatlivets fred; opfordrer 

Kommissionen til at indlede 

traktatbrudsprocedurer med de 

medlemsstater, som fortsat har 

datalagringslove; 

Or. en 

 

 


