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27.10.2015 B8-1092/10 

Ändringsförslag  10 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 1a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  1a. Europaparlamentet uppmanar EU:s 

medlemsstater att lägga ner eventuella 

straffrättsliga åtal mot Edward Snowden 

och bevilja honom skydd och således 

förhindra att han utlämnas eller 

överlämnas till tredje parter, med hänsyn 

till hans ställning som visselblåsare och 

internationell försvarare av de mänskliga 

rättigheterna. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Ändringsförslag  11 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 8a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  8a. Europaparlamentet begär att 

förhandlingarna om TTIP ska ställas in 

tills USA:s spionage mot fransk industri 

har upphört. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Ändringsförslag  12 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 16 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

16. Europaparlamentet invänder mot att 

parlamentet inte har fått något formellt 

meddelande från kommissionen rörande 

statusen på genomförandet av de 13 

rekommendationerna, trots att 

kommissionen tillkännagav att den skulle 

lämna ett sådant senast under sommaren 

2014. Parlamentet understryker att det nu, 

efter domstolens beslut att ogiltigförklara 

beslut 2000/520, är mycket viktigt att 

kommissionen ger en ingående uppdatering 

av de förhandlingar som har förts hittills 

och av de effekter domen kommer att ha på 

de fortsatta förhandlingar som planerats. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

omedelbart överväga alternativ till Safe 

Harbour och de effekter domen kan få på 

andra instrument under direktiv 

1995/46/EG för överföring av 

personuppgifter till USA, samt att lämna en 

rapport i frågan senast i slutet av 2015.  

16. Europaparlamentet invänder mot att 

parlamentet inte har fått något formellt 

meddelande från kommissionen rörande 

statusen på genomförandet av de 13 

rekommendationerna, trots att 

kommissionen tillkännagav att den skulle 

lämna ett sådant senast under sommaren 

2014. Parlamentet understryker att det nu, 

efter domstolens beslut att ogiltigförklara 

beslut 2000/520, är mycket viktigt att 

kommissionen ger en ingående uppdatering 

av de förhandlingar som har förts hittills 

och av de effekter domen kommer att ha på 

de fortsatta förhandlingar som planerats. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

omedelbart överväga alternativ till Safe 

Harbour och de effekter domen kan få på 

andra instrument för överföring av 

personuppgifter till USA, samt att lämna en 

rapport i frågan senast i slutet av 2015.  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Ändringsförslag  13 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 20a (ny) 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

  20a. Europaparlamentet upprepar sitt 

krav på att avtalet om programmet för att 

spåra finansiering av terrorism ska 

avbrytas. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Ändringsförslag  14 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 38 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

38. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen inte har svarat på 

parlamentets begäran om att genomföra en 

undersökning om ett heltäckande 

europeiskt program för skydd av 

visselblåsare, och uppmanar kommissionen 

att senast i slutet av 2016 lägga fram ett 

meddelande i denna fråga. 

38. Europaparlamentet beklagar att 

kommissionen inte har svarat på 

parlamentets begäran om att genomföra en 

undersökning om ett heltäckande 

europeiskt program för skydd av 

visselblåsare, och uppmanar kommissionen 

att senast i slutet av 2016 lägga fram ett 

direktiv om minimiskydd för visselblåsare 

inom underrättelseverksamheten i 

Europa. 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Ändringsförslag  15 

Jan Philipp Albrecht 

för Verts/ALE-gruppen 

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

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

för GUE/NGL-gruppen 

 

Förslag till resolution B8-1092/2015 

Claude Moraes 

för utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 

Uppföljning av Europaparlamentets resolution av den 12 mars 2014 om den elektroniska 

massövervakningen av EU:s medborgare 

Förslag till resolution 

Punkt 41 

 

Förslag till resolution Ändringsförslag 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram riktlinjer för hur 

medlemsstaterna ska göra för att anpassa 

verktyg för personuppgiftsinsamling som 

sker i syfte att förebygga, avslöja, utreda 

och åtala brott, inklusive terrorism, till EU-

domstolens dom av den 8 april 2014 om 

lagring av uppgifter. Parlamentet 

uppmärksammar särskilt punkterna 58 och 

59 i denna dom, i vilka det tydligt 

efterfrågas ett riktat tillvägagångssätt för 

uppgiftsinsamling i stället för ofiltrerad 

insamling. 

41. Europaparlamentet uppmanar 

kommissionen att ta fram riktlinjer för hur 

medlemsstaterna ska göra för att anpassa 

verktyg för personuppgiftsinsamling som 

sker i syfte att förebygga, avslöja, utreda 

och åtala brott, inklusive terrorism, till EU-

domstolens dom av den 8 april 2014 om 

lagring av uppgifter. Parlamentet 

uppmärksammar särskilt punkterna 58 och 

59 i denna dom, i vilka det tydligt 

efterfrågas ett riktat tillvägagångssätt för 

uppgiftsinsamling i stället för ofiltrerad 

insamling. Parlamentet påpekar att i sin 

dom av den 6 oktober 2015 fastställde 

domstolen att massövervakning rör de 

centrala aspekterna i rätten till integritet. 

Parlamentet uppmanar kommissionen att 

inleda överträdelseförfaranden mot de 

medlemsstater som fortfarande tillämpar 

lagar om lagring av uppgifter. 

Or. en 

 

 


