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Amendamentul 1
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 2, 6, 7 și 8,

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 2, 6, 7, 8 și 47,

Or. en

Amendamentul 2
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 2, 6, 7 și 8,

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 7 și 8,

Or. en

Amendamentul 3
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 2, 6, 7 și 8,

— având în vedere Carta Drepturilor 
Fundamentale a Uniunii Europene (Carta), 
în special articolele 7 și 8,

Or. en

Amendamentul 4
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Referirea 4 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2018/1725 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 23 
octombrie 2018 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE,

Or. en

Amendamentul 5
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea 5 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
(UE) 2018/1725 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
de către instituțiile, organele, oficiile și 
agențiile Uniunii și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE,

Or. en

Amendamentul 6
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
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Referirea 7 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Regulamentul 
2018/1725 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a 
Deciziei nr. 1247/2002/CE,

Or. en

Amendamentul 7
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Referirea 8 a (nouă)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

- având în vedere Decizia 
Consiliului de autorizare a deschiderii 
negocierilor pentru încheierea unui acord 
între Uniunea Europeană și Noua 
Zeelandă privind schimbul de date cu 
caracter personal între Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile 
neozeelandeze competente pentru 
combaterea criminalității grave și a 
terorismului, adoptată la 13 mai 20201a

_________________
1a ST 7047/20 + ADD1

Or. en

Amendamentul 8
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
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Referirea 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Raportul Europol 
din 2019 privind situația terorismului în 
UE și evoluția acestuia,

eliminat

Or. en

Amendamentul 9
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Apelul la acțiune 
de la Christchurch adoptat de Noua 
Zeelandă, Franța, Comisie, companii 
tehnologice și alte părți pentru a preveni 
difuzarea de informații către teroriști și 
susținători ai extremismului violent,

eliminat

Or. en

Amendamentul 10
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Referirea 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

— având în vedere Apelul la acțiune 
de la Christchurch adoptat de Noua 
Zeelandă, Franța, Comisie, companii 
tehnologice și alte părți pentru a preveni 
difuzarea de informații către teroriști și 
susținători ai extremismului violent,

— având în vedere Apelul la acțiune 
de la Christchurch adoptat de Noua 
Zeelandă, Franța, Comisie, companii 
tehnologice și alte părți,

Or. en
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Amendamentul 11
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul A

Propunerea de rezoluție Amendamentul

A. întrucât Regulamentul (UE) 
2016/794 permite Europol transferul de 
date cu caracter personal către o autoritate 
dintr-o țară terță sau o organizație 
internațională, cu condiția ca un astfel de 
transfer să fie necesar pentru îndeplinirea 
atribuțiilor sale, pe baza unei decizii a 
Comisiei privind caracterul adecvat în 
temeiul Directivei (UE) 2016/680, a unui 
acord internațional în temeiul articolului 
218 din TFUE care să furnizeze garanții 
adecvate sau a unor acorduri de cooperare 
care permit schimbul de date cu caracter 
personal încheiate înainte de 1 mai 2017 și, 
în situații excepționale, de la caz la caz, în 
condițiile stricte stabilite la articolul 25 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2016/794 și numai dacă sunt aduse 
garanțiile adecvate;

A. întrucât Regulamentul (UE) 
2016/794 privind Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) permite 
transferul de date cu caracter personal către 
autoritatea competentă dintr-o țară terță 
sau o organizație internațională, cu condiția 
ca un astfel de transfer să fie necesar 
pentru îndeplinirea atribuțiilor Europol, pe 
baza unei decizii a Comisiei privind 
caracterul adecvat în temeiul Directivei 
(UE) 2016/680, a unui acord internațional 
în temeiul articolului 218 din TFUE care să 
furnizeze garanții adecvate cu privire la 
protecția vieții private și a drepturilor și 
libertăților fundamentale ale cetățenilor 
sau a unor acorduri de cooperare care 
permit schimbul de date cu caracter 
personal încheiate înainte de 1 mai 2017 și, 
în situații excepționale, de la caz la caz, în 
condițiile stricte stabilite la articolul 25 
alineatul (5) din Regulamentul (UE) 
2016/794 și numai dacă sunt aduse 
garanțiile adecvate;

Or. en

Amendamentul 12
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
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articolele 2, 6, 7 și 8 din Cartă și să fie 
necesare și proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor Europol;

drepturile fundamentale și principiile 
recunoscute de Cartă, în special articolele 
2, 6, 7, 8 și 47 din aceasta și articolul 16 
din TFUE, și, prin urmare, să respecte 
principiul limitării scopului și drepturile 
de acces și de rectificare și să facă 
obiectul monitorizării de către o autoritate 
independentă, după cum se prevede în 
mod specific în Cartă și să se dovedească 
necesare și proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor Europol;

Or. en

Amendamentul 13
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
articolele 2, 6, 7 și 8 din Cartă și să fie 
necesare și proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor Europol;

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
articolele 2, 6, 7 și 8 din Cartă și articolul 
16 din TFUE și să fie necesare și 
proporționale cu îndeplinirea sarcinilor 
Europol, respectând principiul limitării 
scopului, dreptul de acces, dreptul de 
rectificare și controlul de către o 
autoritate independentă, stipulate în mod 
specific în Cartă;

Or. en

Amendamentul 14
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
articolele 2, 6, 7 și 8 din Cartă și să fie 
necesare și proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor Europol;

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
Carta, îndeosebi articolele 7 și 8 din 
aceasta, și să autorizeze transferul de date 
cu caracter personal către o autoritate 
dintr-o țară terță numai în măsura în care 
acest transfer este necesar și proporțional 
cu îndeplinirea sarcinilor Europol;

Or. en

Amendamentul 15
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Considerentul B

Propunerea de rezoluție Amendamentul

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte 
articolele 2, 6, 7 și 8 din Cartă și să fie 
necesare și proporționale cu îndeplinirea 
sarcinilor Europol;

B. întrucât acordurile internaționale 
care permit Europol și țărilor terțe să 
coopereze și să facă schimb de date cu 
caracter personal ar trebui să respecte pe 
deplin Carta drepturilor fundamentale, 
îndeosebi articolele 7 și 8 din aceasta, și să 
fie necesare și proporționale cu 
îndeplinirea sarcinilor Europol;

Or. en

Amendamentul 16
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul Ba (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ba. întrucât documentul de 
programare al Europol pentru perioada 
2020-20222a evidențiază faptul că o 
punere în aplicare deplină și reușită a 
activităților EMPACT, în special la nivel 
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operațional, nu este posibilă fără un 
parteneriat strâns cu state și organizații 
terțe; întrucât UE și Noua Zeelandă au 
perspective apropiate în ceea ce privește 
aspectele de securitate globală și pun în 
aplicare abordări similare în această 
privință;
_________________
2a Documentul de programare al Europol 
pentru perioada 2020-2022, adoptat de 
Consiliul de administrație al Europol la 
25 martie 2020, EDOC# 1003783v20E

Or. en

Amendamentul 17
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul Bb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Bb. întrucât Europol și Poliția din 
Noua Zeelandă au stabilit deja un cadru 
pentru o cooperare sporită printr-un 
acord de lucru și un memorandum de 
înțelegere, ambele semnate în 2019, care 
permit Poliției din Noua Zeelandă să 
utilizeze SIENA și să detașeze permanent 
un ofițer de legătură la sediul Europol din 
Haga;

Or. en

Amendamentul 18
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul C

Propunerea de rezoluție Amendamentul

C. întrucât, în 2018, Consiliul a C. întrucât, la 13 mai 2020, Consiliul 
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adoptat mandate de negociere pentru a 
autoriza deschiderea de negocieri cu opt 
țări (Turcia, Israel, Tunisia, Maroc, 
Liban, Egipt, Algeria și Iordania), iar 
Parlamentul și-a stabilit poziția cu privire 
la aceste opt mandate;

a adoptat în unanimitate mandatul său de 
negociere pentru a autoriza deschiderea de 
negocieri cu Noua Zeelandă prin 
procedură scrisă;

Or. en

Amendamentul 19
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Considerentul Ca (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ca. întrucât, la 13 mai 2020, Consiliul 
a adoptat, prin procedură scrisă, decizia 
Consiliului de autorizare de autorizare a 
deschiderii negocierilor pentru încheierea 
unui acord între Uniunea Europeană și 
Noua Zeelandă privind schimbul de date 
cu caracter personal între Europol și 
autoritățile neozeelandeze competente 
pentru combaterea criminalității grave și 
a terorismului, toate delegațiile votând 
pentru;

Or. en

Amendamentul 20
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul D

Propunerea de rezoluție Amendamentul

D. întrucât Europol a încheiat deja mai 
multe acorduri privind schimbul de date cu 
țările terțe,

D. întrucât Europol a încheiat mai 
multe acorduri operaționale privind 
schimbul de date cu caracter personal cu 
țările terțe și Uniunea a lansat negocieri 
cu opt țări din regiunea MENA (Turcia, 
Israel, Tunisia, Maroc, Liban, Egipt, 
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Algeria și Iordania) în 2018,

Or. en

Amendamentul 21
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul D a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Da. având în vedere necesitatea de a 
asigura fiabilitatea sursei și acuratețea 
datelor;

Or. it

Amendamentul 22
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Europol a stabilit nivelul 
de amenințare al teroriștilor jihadiști ca 
fiind ridicat și întrucât, în 2018, aceștia 
au fost responsabili de toate decesele 
cauzate de atacurile teroriste din UE;

eliminat

Or. en

Amendamentul 23
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Europol a stabilit nivelul eliminat
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de amenințare al teroriștilor jihadiști ca 
fiind ridicat și întrucât, în 2018, aceștia 
au fost responsabili de toate decesele 
cauzate de atacurile teroriste din UE;

Or. en

Amendamentul 24
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Europol a stabilit nivelul 
de amenințare al teroriștilor jihadiști ca 
fiind ridicat și întrucât, în 2018, aceștia 
au fost responsabili de toate decesele 
cauzate de atacurile teroriste din UE;

E. întrucât, în raportul său 
„Terrorism situation and Trend report 
2019”, Europol subliniază că „numărul de 
atacuri și numărul de victime din UE au 
scăzut semnificativ în ceea ce privește 
terorismul bazat pe tendințe ideologice de 
orice natură”; în 2018, „terorismul a 
reprezentat în continuare o amenințare 
majoră la adresa securității în statele 
membre ale UE” și „extremiști de diferite 
orientări  consideră într-o măsură tot mai 
mare că violența este un mijloc de 
confruntare justificat. Teroriștii vizează 
nu numai să omoare și să mutileze, ci și 
să ne dezbine societățile și să 
răspândească ura”;

Or. en

Amendamentul 25
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Europol a stabilit nivelul de 
amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind 
ridicat și întrucât, în 2018, aceștia au fost 

E. întrucât Europol a stabilit nivelul de 
amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind 
ridicat și întrucât, în 2018, jihadismul a 
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responsabili de toate decesele cauzate de 
atacurile teroriste din UE;

reprezentat forma cea mai prevalentă de 
terorism, fiind responsabil de toate 
decesele cauzate de atacurile teroriste din 
UE, dar întrucât numărul de arestări de 
teroriști de dreapta, deși s-a menținut la 
un nivel comparativ scăzut, a crescut 
pentru al treilea an consecutiv și s-a 
dublat efectiv comparativ cu 2017;

Or. en

Amendamentul 26
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul E

Propunerea de rezoluție Amendamentul

E. întrucât Europol a stabilit nivelul de 
amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind 
ridicat și întrucât, în 2018, aceștia au fost 
responsabili de toate decesele cauzate de 
atacurile teroriste din UE;

E. întrucât Europol a stabilit nivelul de 
amenințare al teroriștilor jihadiști ca fiind 
extrem de ridicat și întrucât, în 2018, 
aceștia au fost responsabili de toate 
decesele cauzate de atacurile teroriste din 
UE;

Or. it

Amendamentul 27
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul E a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ea. întrucât, după cum a raportat 
Europol, șapte atacuri teroriste 
fundamentalist-islamice au avut loc în 
2018 și alte șaisprezece atacuri de acest 
gen au fost dejudecate;

Or. it
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Amendamentul 28
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Considerentul E b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Eb. întrucât, în 2018, un număr total 
de 511 persoane au fost arestate sub 
suspiciunea de comitere de infracțiuni 
legate de terorismul jihadist;

Or. it

Amendamentul 29
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Europol a raportat că 
agențiile de aplicare a legii au utilizat 
instrumente de schimb de date pentru a 
dejuca, a împiedica sau a investiga 
atacurile jihadiștilor de 24 ori în cursul 
lui 2018;

eliminat

Or. en

Amendamentul 30
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Europol a raportat că 
agențiile de aplicare a legii au utilizat 
instrumente de schimb de date pentru a 
dejuca, a împiedica sau a investiga 
atacurile jihadiștilor de 24 ori în cursul 

eliminat
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lui 2018;

Or. en

Amendamentul 31
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Europol a raportat că 
agențiile de aplicare a legii au utilizat 
instrumente de schimb de date pentru a 
dejuca, a împiedica sau a investiga 
atacurile jihadiștilor de 24 ori în cursul 
lui 2018;

eliminat

Or. en

Amendamentul 32
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul F

Propunerea de rezoluție Amendamentul

F. întrucât Europol a raportat că 
agențiile de aplicare a legii au utilizat 
instrumente de schimb de date pentru a 
dejuca, a împiedica sau a investiga 
atacurile jihadiștilor de 24 ori în cursul lui 
2018;

F. întrucât statele membre au raportat 
Europol că agențiile de aplicare a legii au 
utilizat instrumente de schimb de date 
pentru a dejuca, a împiedica sau a investiga 
129 de atacuri teroriste în cursul lui 2018, 
dintre care 24 de cazuri au fost atribuite 
terorismului jihadist, 19 terorismului de 
stânga, unul terorismului de dreapta, 83 
terorismului etno-naționalist și separatist, 
unul terorismului legat de o singură 
problemă și cinci unei forme nespecificate 
de terorism;

Or. en
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Amendamentul 33
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul Fa (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Fa. întrucât Europol a evidențiat 
nivelul ridicat de adaptabilitate a 
criminalității organizate și capacitatea 
acesteia de a extrage beneficii pe termen 
lung din crize și întrucât Agenția a 
evaluat impactul pandemiei de COVID-19 
asupra criminalității cibernetice ca fiind 
cel mai vizibil și frapant comparativ cu 
alte activități criminale, dat fiind că 
infractorii cibernetici au exploatat cu 
succes posibilitățile și vulnerabilitățile 
emergente;

Or. en

Amendamentul 34
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul G

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât AEPD supervizează 
Europolul de la 1 mai 2017 și consiliază 
instituțiile UE cu privire la politicile și 
legislația referitoare la protecția datelor;

eliminat

Or. en

Amendamentul 35
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul G



PE652.503v01-00 18/46 AM\1206100RO.docx

RO

Propunerea de rezoluție Amendamentul

G. întrucât AEPD supervizează 
Europolul de la 1 mai 2017 și consiliază 
instituțiile UE cu privire la politicile și 
legislația referitoare la protecția datelor;

G. întrucât AEPD supervizează 
Europolul de la 1 mai 2017 și consiliază 
instituțiile UE cu privire la politicile și 
legislația referitoare la protecția datelor, 
inclusiv atunci când negociază acorduri 
în sectorul aplicării legii;

Or. en

Amendamentul 36
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, având în vedere atacul de 
la Christchurch, realizat de un singur om 
înarmat, viitoarea cooperare formalizată 
din cadrul acordului dintre UE și Noua 
Zeelandă ar putea fi esențială pentru 
împiedicarea sau urmărirea penală a altor 
crime grave planificate sau comise în UE și 
în lume;

H. întrucât, având în vedere atacul de 
la Christchurch din 2019, realizat de un 
singur om înarmat, cooperarea 
operațională care urmează să fie 
formalizată în cadrul acordului dintre UE 
și Noua Zeelandă, prin asigurarea 
schimbului de date cu caracter personal, 
ar putea fi esențială pentru împiedicarea și 
urmărirea penală a altor crime grave care 
vor fi planificate sau comise în UE și în 
lume în viitor;

Or. en

Amendamentul 37
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, având în vedere atacul de 
la Christchurch, realizat de un singur om 
înarmat, viitoarea cooperare formalizată 
din cadrul acordului dintre UE și Noua 

H. întrucât viitoarea cooperare dintre 
Europol și Noua Zeelandă ar putea fi utilă 
pentru împiedicarea, investigarea și 
urmărirea penală a crimelor grave;
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Zeelandă ar putea fi esențială pentru 
împiedicarea sau urmărirea penală a altor 
crime grave planificate sau comise în UE 
și în lume;

Or. en

Amendamentul 38
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, având în vedere atacul de 
la Christchurch, realizat de un singur om 
înarmat, viitoarea cooperare formalizată 
din cadrul acordului dintre UE și Noua 
Zeelandă ar putea fi esențială pentru 
împiedicarea sau urmărirea penală a altor 
crime grave planificate sau comise în UE și 
în lume;

H. întrucât, având în vedere atacul 
terorist de dreapta de la Christchurch din 
2019, asupra a două moschei, viitoarea 
cooperare formalizată din cadrul acordului 
dintre UE și Noua Zeelandă ar putea fi 
esențială pentru împiedicarea sau urmărirea 
penală a altor crime grave planificate sau 
comise în UE, în Noua Zeelandă și în 
lume;

Or. en

Amendamentul 39
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Considerentul H

Propunerea de rezoluție Amendamentul

H. întrucât, având în vedere atacul de 
la Christchurch, realizat de un singur om 
înarmat, viitoarea cooperare formalizată 
din cadrul acordului dintre UE și Noua 
Zeelandă ar putea fi esențială pentru 
împiedicarea sau urmărirea penală a altor 
crime grave planificate sau comise în UE și 
în lume;

H. întrucât, având în vedere atacul 
terorist de la Christchurch din 2019, 
viitoarea cooperare formalizată din cadrul 
acordului dintre UE și Noua Zeelandă ar 
putea fi esențială pentru împiedicarea sau 
urmărirea penală a altor crime grave și 
atacuri teroriste planificate sau comise în 
UE și în lume;

Or. en
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Amendamentul 40
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul Ha (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Ha. întrucât transferurile de date cu 
caracter personal colectate în contextul 
anchetelor penale și prelucrate în 
continuare de Europol în temeiul 
acordului pot avea un impact semnificativ 
asupra vieților persoanelor vizate;

Or. en

Amendamentul 41
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Considerentul Hb (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

Hb. subliniază că acordul trebuie să 
respecte pe deplin drepturile 
fundamentale și principiile recunoscute în 
Cartă, în special dreptul la respectarea 
vieții private și de familie, recunoscut la 
articolul 7 din Cartă, dreptul la protecția 
datelor cu caracter personal, recunoscut 
la articolul 8 din Cartă și dreptul la o cale 
de atac eficientă și la un proces echitabil, 
recunoscut la articolul 47 din Cartă.

Or. en

Amendamentul 42
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 1
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că cooperarea cu Noua 
Zeelandă în materie de aplicare a legii 
poate ajuta Uniunea Europeană să-și 
protejeze mai bine interesele de securitate 
și o încurajează să stabilească mandatul 
de negociere pentru încheierea acordului 
dintre Uniunea Europeană și Noua 
Zeelandă privind schimbul de date cu 
caracter personal între Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile 
competente ale Noii Zeelande competente 
în combaterea criminalității grave și a 
terorismului;

1. consideră că necesitatea și 
proporționalitatea unei cooperări cu Noua 
Zeelandă în materie de aplicare a legii 
pentru interesele de securitate ale Uniunii 
Europene sunt îndoielnice și nu au fost 
demonstrate integral printr-o evaluare de 
impact amănunțită; ia notă de mandatul 
Consiliului de negociere a unui acord 
între Uniunea Europeană și Noua Zeelandă 
privind schimbul de date cu caracter 
personal între Agenția Uniunii Europene 
pentru Cooperare în Materie de Aplicare a 
Legii (Europol) și autoritățile competente 
ale Noii Zeelande competente în 
combaterea criminalității grave și a 
terorismului; solicită Comisiei să efectueze 
o evaluare detaliată care să demonstreze 
nevoia și valoarea adăugată a unui astfel 
de acord, înainte de a demara negocierile; 
și solicită Comisiei să urmeze 
recomandările suplimentare formulate în 
prezenta rezoluție;

Or. en

Amendamentul 43
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că cooperarea cu Noua 
Zeelandă în materie de aplicare a legii 
poate ajuta Uniunea Europeană să-și 
protejeze mai bine interesele de securitate 
și o încurajează să stabilească mandatul 
de negociere pentru încheierea acordului 
dintre Uniunea Europeană și Noua 
Zeelandă privind schimbul de date cu 
caracter personal între Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile 

1. consideră că necesitatea cooperării 
cu Noua Zeelandă în materie de aplicare a 
legii, precum și proporționalitatea 
acesteia trebuie evaluate în mod adecvat; 
solicită Comisiei să efectueze o evaluare 
amănunțită a impactului pentru a stabili 
garanțiile necesare care să fie integrate în 
acord;
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competente ale Noii Zeelande competente 
în combaterea criminalității grave și a 
terorismului;

Or. en

Amendamentul 44
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 1

Propunerea de rezoluție Amendamentul

1. consideră că cooperarea cu Noua 
Zeelandă în materie de aplicare a legii 
poate ajuta Uniunea Europeană să-și 
protejeze mai bine interesele de securitate 
și o încurajează să stabilească mandatul de 
negociere pentru încheierea acordului 
dintre Uniunea Europeană și Noua 
Zeelandă privind schimbul de date cu 
caracter personal între Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile 
competente ale Noii Zeelande competente 
în combaterea criminalității grave și a 
terorismului;

1. consideră că cooperarea 
consolidată cu Noua Zeelandă în materie 
de aplicare a legii va ajuta Uniunea 
Europeană să-și protejeze mai bine 
interesele de securitate, în special în 
domeniile prevenirii și combaterii 
terorismului, anihilării criminalității 
organizate și luptei împotriva 
criminalității cibernetice; încurajează 
Comisia să lanseze urgent negocierile cu 
Noua Zeelandă privind schimbul de date cu 
caracter personal între Agenția Uniunii 
Europene pentru Cooperare în Materie de 
Aplicare a Legii (Europol) și autoritățile 
competente ale Noii Zeelande competente 
în combaterea criminalității grave și a 
terorismului, cu respectarea deplină a 
orientărilor în materie de negociere 
adoptate de Consiliu;

Or. en

Amendamentul 45
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. insistă asupra faptului că nivelul de 2. insistă asupra faptului că nivelul de 



AM\1206100RO.docx 23/46 PE652.503v01-00

RO

protecție prevăzut în acord ar trebui să fie 
în esență echivalent cu nivelul de protecție 
prevăzut în dreptul UE;

protecție prevăzut în acord și în legislația 
și practica aplicabilă în Noua Zeelandă ar 
trebui să fie în esență echivalent cu nivelul 
de protecție prevăzut în dreptul UE; 
subliniază că, în cazul în care un astfel de 
nivel de protecție nu poate fi garantat atât 
în legislație, cât și în practică, acordul nu 
poate fi încheiat;

Or. en

Amendamentul 46
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. insistă asupra faptului că nivelul 
de protecție prevăzut în acord ar trebui să 
fie în esență echivalent cu nivelul de 
protecție prevăzut în dreptul UE;

2. reiterează faptul că nivelul de 
protecție prevăzut în acord ar trebui să fie 
în esență echivalent cu nivelul de protecție 
prevăzut în dreptul UE; salută, în acest 
context, recunoașterea oficială de către 
Comisie în anul 2012 a Noii Zeelande ca 
stat care oferă un nivel corespunzător de 
protecție a datelor; 

Or. en

Amendamentul 47
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. insistă asupra faptului că nivelul de 
protecție prevăzut în acord ar trebui să fie 
în esență echivalent cu nivelul de protecție 
prevăzut în dreptul UE;

2. insistă asupra faptului că nivelul de 
protecție a datelor prevăzut în acord ar 
trebui să fie în esență, atât în legislație, cât 
și în practică, echivalent cu nivelul de 
protecție prevăzut în dreptul UE; și insistă 
în continuare asupra faptului că, dacă nu 
este garantat un astfel de nivel de 
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protecție, acordul nu poate fi încheiat;

Or. en

Amendamentul 48
Nicola Procaccini

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2a. acordul nu ar trebui să afecteze 
transferul de date cu caracter personal 
sau alte forme de cooperare între 
autoritățile naționale responsabile de 
protejarea securității naționale,

Or. it

Amendamentul 49
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării 
teroriste de la întoarcerea combatanților 
străini, a musulmanilor europeni 
radicalizați europeni și a familiilor lor 
este ridicat, este esențial ca schimbul de 
informații de către toate agențiile de 
aplicare a legii de resort, în UE și la nivel 
mondial, să devină o prioritate, pentru a 
combate formele grave de criminalitate și 
terorismul; invită insistent, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri mai rapide 
pentru a-și securiza frontierele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 50
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Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării 
teroriste de la întoarcerea combatanților 
străini, a musulmanilor europeni 
radicalizați europeni și a familiilor lor 
este ridicat, este esențial ca schimbul de 
informații de către toate agențiile de 
aplicare a legii de resort, în UE și la nivel 
mondial, să devină o prioritate, pentru a 
combate formele grave de criminalitate și 
terorismul; invită insistent, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri mai rapide 
pentru a-și securiza frontierele;

eliminat

Or. en

Amendamentul 51
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării 
teroriste de la întoarcerea combatanților 
străini, a musulmanilor europeni 
radicalizați europeni și a familiilor lor 
este ridicat, este esențial ca schimbul de 
informații de către toate agențiile de 
aplicare a legii de resort, în UE și la nivel 
mondial, să devină o prioritate, pentru a 
combate formele grave de criminalitate și 
terorismul; invită insistent, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri mai rapide 
pentru a-și securiza frontierele;

3. consideră că un schimb 
transfrontalier îmbunătățit de informații 
între toate agențiile de aplicare a legii de 
resort, în UE și cu partenerii de la nivel 
mondial, ar trebui să devină o prioritate, 
pentru a combate mai eficient formele 
grave de criminalitate și terorismul;

Or. en
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Amendamentul 52
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării teroriste 
de la întoarcerea combatanților străini, a 
musulmanilor europeni radicalizați 
europeni și a familiilor lor este ridicat, 
este esențial ca schimbul de informații de 
către toate agențiile de aplicare a legii de 
resort, în UE și la nivel mondial, să 
devină o prioritate, pentru a combate 
formele grave de criminalitate și 
terorismul; invită insistent, prin urmare, 
statele membre să ia măsuri mai rapide 
pentru a-și securiza frontierele;

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării teroriste 
rămâne ridicat, este necesar să se 
negocieze acest acord internațional 
privind modalitățile de transfer de date cu 
caracter personal pentru a combate 
formele grave de criminalitate și 
terorismul;

Or. en

Amendamentul 53
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul amenințării teroriste 
de la întoarcerea combatanților străini, a 
musulmanilor europeni radicalizați 
europeni și a familiilor lor este ridicat, 
este esențial ca schimbul de informații de 
către toate agențiile de aplicare a legii de 
resort, în UE și la nivel mondial, să devină 
o prioritate, pentru a combate formele 
grave de criminalitate și terorismul; invită 
insistent, prin urmare, statele membre să 
ia măsuri mai rapide pentru a-și securiza 
frontierele;

3. consideră că, întrucât Europol 
recunoaște că nivelul general al 
amenințării teroriste la adresa securității 
UE este ridicat, este esențial ca schimbul 
de informații de către toate agențiile de 
aplicare a legii de resort, în UE și la nivel 
mondial, să devină o prioritate, pentru a 
combate formele grave de criminalitate și 
terorismul; reamintește că statele membre 
trebuie să joace un rol esențial în 
securizarea frontierelor externe ale UE în 
deplină conformitate cu codul Schengen;



AM\1206100RO.docx 27/46 PE652.503v01-00

RO

Or. en

Amendamentul 54
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal;

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal; salută faptul că transferul de 
date cu caracter personal care arată 
originea rasială sau etnică, opiniile 
politice, credințele religioase sau 
filosofice, apartenența la sindicate, date 
genetice sau date referitoare la sănătatea 
și viața sexuală a unei persoane ar trebui 
să fie permis numai în cazuri 
excepționale, când aceste transferuri sunt 
strict necesare și proporționale pentru 
prevenirea și combaterea infracțiunilor 
vizate de acord; subliniază că ar trebui să 
fie definite garanții clare privind persoana 
vizată, persoanele legate de persoana 
vizată și persoanele legate de infracțiune, 
precum martorii și victimele, astfel încât 
să se garanteze respectarea drepturilor 
fundamentale;

Or. en

Amendamentul 55
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 

4. insistă ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 



PE652.503v01-00 28/46 AM\1206100RO.docx

RO

personal; personal, după cum indică AEPD în 
Avizul său 1/2020 și în directivele de 
negociere incluse în anexa la decizia 
Consiliului de autorizare a deschiderii 
negocierilor; în plus, solicită Comisiei să 
respecte condițiile stabilite în prezenta 
rezoluție;

Or. en

Amendamentul 56
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal;

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal, astfel cum se prevede la articolul 
16 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 57
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 4

Propunerea de rezoluție Amendamentul

4. solicită ca acordul să conțină 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal;

4. cere ca acordul să conțină toate 
garanțiile și controalele necesare cu privire 
la respectarea protecției datelor cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 58
Saskia Bricmont
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Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer;

5. subliniază că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să specifice domeniul său de 
aplicare și scopurile pentru care Europol 
poate transfera date cu caracter personal 
către autoritățile competente din Noua 
Zeelandă și să stabilească explicit o listă 
de infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer; insistă asupra importanței 
enumerării și definirii cu claritate a 
categoriilor de infracțiuni în cadrul 
acordului;

Or. en

Amendamentul 59
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer;

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer; consideră că datele cu caracter 
personal transferate ar trebui corelate cu 
cazuri individuale;
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Or. en

Amendamentul 60
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, 
grupurile și organizațiile care pot fi 
afectate de transfer;

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal, în 
concordanță cu definițiile infracțiunilor 
la nivelul UE, atunci când sunt 
disponibile; consideră că această listă ar 
trebui să includă activitățile implicate de 
astfel de infracțiuni și efectele probabile 
ale transferului de date cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 61
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer;

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
definească într-un mod clar și exact 
activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, grupurile 
și organizațiile care pot fi afectate de 
transfer;
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Or. en

Amendamentul 62
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 5

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
consideră că această listă ar trebui să 
includă activitățile implicate de astfel de 
infracțiuni, precum și persoanele, 
grupurile și organizațiile care pot fi 
afectate de transfer;

5. consideră că, în conformitate cu 
principiul limitării scopului, viitorul acord 
ar trebui să stabilească explicit o listă de 
infracțiuni în privința cărora pot fi 
schimbate datele cu caracter personal; 
insistă asupra faptului că datele cu 
caracter personal transferate ar trebui să 
vizeze cazuri individuale și că ar trebui să 
fie integrat pe deplin principiul 
specificității;

Or. en

Amendamentul 63
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. insistă asupra faptului că datele cu 
caracter personal transferate ar trebui să 
vizeze numai cazuri individuale; în 
această privință, consideră că este 
necesară o definiție clară a conceptului de 
caz individual; subliniază că această 
definiție ar trebui să cuprindă numai 
anchetele penale efective și nu 
operațiunile de colectare de date în 
materie penală care vizează persoane 
specifice considerate suspecte;

Or. en
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Amendamentul 64
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 5 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

5a. subliniază că datele cu caracter 
personal transferate ar trebui să vizeze 
cazuri individuale de anchete penale; 
evidențiază că o definiție clară a 
conceptului de caz individual ar trebui 
inclusă în acord, întrucât acest concept 
este necesar pentru evaluarea necesității 
și proporționalității transferurilor de date;

Or. en

Amendamentul 65
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate și să 
impună ștergerea lor la sfârșitul perioadei 
respective; solicită ca în acord să fie 
stabilite măsuri procedurale, pentru a 
asigura respectarea acestuia; insistă ca, în 
cazuri excepționale, atunci când există 
motive justificate de a stoca datele pentru o 
perioadă extinsă după expirarea perioadei 
de păstrare a datelor, aceste motive și 
documentația însoțitoare să fie comunicate 
Europol și AEPD;

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate către Noua 
Zeelandă și să impună ștergerea lor la 
sfârșitul perioadei respective sau mai 
devreme, dacă datele nu mai sunt 
necesare pentru cazul individual; solicită 
ca în acord să fie stabilite măsuri 
procedurale, pentru a asigura respectarea 
acestuia; solicită, în această privință, ca 
acordul să prevadă în mod specific o 
revizuire periodică a nevoii de stocare a 
datelor cu caracter personal transferate, 
precum și alte măsuri adecvate, care să 
asigure respectarea termenelor; insistă ca, 
în cazuri excepționale, atunci când există 
motive justificate de a stoca datele pentru o 
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perioadă extinsă după expirarea perioadei 
de păstrare a datelor, aceste motive și 
documentația însoțitoare să fie comunicate 
Europol și AEPD;

Or. en

Amendamentul 66
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate și să 
impună ștergerea lor la sfârșitul perioadei 
respective; solicită ca în acord să fie 
stabilite măsuri procedurale, pentru a 
asigura respectarea acestuia; insistă ca, în 
cazuri excepționale, atunci când există 
motive justificate de a stoca datele pentru o 
perioadă extinsă după expirarea perioadei 
de păstrare a datelor, aceste motive și 
documentația însoțitoare să fie comunicate 
Europol și AEPD;

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate și să 
impună ștergerea lor la sfârșitul perioadei 
respective; subliniază necesitatea ca 
acordul să conțină dispoziții privind o 
revizuire periodică a perioadelor de 
păstrare și a oricăror altor nevoi de 
stocare a datelor, precum și mecanisme de 
asigurare a ștergerii complete a datelor 
transferate din sistemele destinatarilor 
atunci când acestea au fost șterse din 
sistemele expeditorilor; solicită ca în acord 
să fie stabilite măsuri procedurale robuste, 
pentru a asigura respectarea acestuia; 
insistă ca, în acele cazuri excepționale, 
atunci când există motive justificate de a 
stoca datele pentru o perioadă extinsă după 
expirarea perioadei de păstrare a datelor, 
aceste motive și documentația însoțitoare 
să fie comunicate Europol și AEPD;

Or. en

Amendamentul 67
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 6
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Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate și să 
impună ștergerea lor la sfârșitul perioadei 
respective; solicită ca în acord să fie 
stabilite măsuri procedurale, pentru a 
asigura respectarea acestuia; insistă ca, în 
cazuri excepționale, atunci când există 
motive justificate de a stoca datele pentru o 
perioadă extinsă după expirarea perioadei 
de păstrare a datelor, aceste motive și 
documentația însoțitoare să fie comunicate 
Europol și AEPD;

6. insistă ca acordul să conțină o 
dispoziție clară și precisă care să 
stabilească perioada de păstrare a datelor 
cu caracter personal transferate și să 
impună ștergerea lor la sfârșitul perioadei 
respective; recomandă ca acordul să 
prevadă o revizuire periodică a nevoii de 
stocare a datelor cu caracter personal 
transferate, precum și alte măsuri 
adecvate pentru a asigura respectarea 
termenelor; insistă ca, în cazuri 
excepționale, atunci când există motive 
justificate de a stoca datele pentru o 
perioadă extinsă după expirarea perioadei 
de păstrare a datelor, aceste motive și 
documentația însoțitoare să fie comunicate 
Europol și AEPD;

Or. en

Amendamentul 68
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Propunere de rezoluție
Punctul 6 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6a. subliniază nevoia unor norme 
clare și detaliate privind informațiile care 
să fie furnizate persoanelor vizate, 
inclusiv informații referitoare la regimul 
aplicabil persoanelor vizate din UE în 
exercitarea drepturilor lor de acces, de 
rectificare și de ștergere a datelor în Noua 
Zeelandă;

Or. en

Amendamentul 69
Ralf Seekatz
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Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Consiliul și Comisia să 
colaboreze cu guvernul Noii Zeelande 
pentru a stabili, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție și în sensul 
articolului 8 alineatul (3) din Cartă, care 
este autoritatea independentă de 
supraveghere responsabilă de controlul 
aplicării acordului internațional; consideră 
că o astfel de autoritate ar trebui 
convenită și instituită înainte de intrarea 
în vigoare a acordului; insistă ca 
denumirea acestei autorități și datele sale 
de contact să fie incluse explicit în acord;

7. invită Consiliul și Comisia să 
colaboreze cu guvernul Noii Zeelande 
pentru a stabili, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție și în sensul 
articolului 8 alineatul (3) din Cartă, care 
este autoritatea independentă de 
supraveghere învestită cu competențe 
efective de investigare și intervenție, 
responsabilă de monitorizarea aplicării 
acordului internațional; insistă ca 
denumirea acestei autorități să fie inclusă 
explicit în acord;

Or. en

Amendamentul 70
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 7

Propunerea de rezoluție Amendamentul

7. invită Consiliul și Comisia să 
colaboreze cu guvernul Noii Zeelande 
pentru a stabili, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție și în sensul 
articolului 8 alineatul (3) din Cartă, care 
este autoritatea independentă de 
supraveghere responsabilă de controlul 
aplicării acordului internațional; consideră 
că o astfel de autoritate ar trebui convenită 
și instituită înainte de intrarea în vigoare a 
acordului; insistă ca denumirea acestei 
autorități și datele sale de contact să fie 
incluse explicit în acord;

7. invită Consiliul și Comisia să 
colaboreze cu guvernul Noii Zeelande 
pentru a stabili, în conformitate cu 
jurisprudența Curții de Justiție și în sensul 
articolului 8 alineatul (3) din Cartă, care 
este autoritatea independentă de 
supraveghere responsabilă de controlul 
aplicării acordului internațional; îndeamnă 
ca o astfel de autoritate să fie convenită și 
instituită înainte de intrarea în vigoare a 
acordului; insistă ca denumirea acestei 
autorități și datele sale de contact să fie 
incluse explicit în acord;

Or. en
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Amendamentul 71
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl 
respectă;

8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; crede că un mecanism 
de monitorizare ar trebui să fie inclus în 
acord și că acordul ar trebui să facă 
obiectul unor evaluări periodice pentru a 
verifica funcționarea sa în raport cu 
nevoile operaționale ale Europol, precum 
și conformitatea acestuia cu drepturile și 
principiile europene privind protecția 
datelor;

Or. en

Amendamentul 72
Ralf Seekatz

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 

8. consideră că oricare dintre părțile 
contractante ar trebui, de asemenea, să 
aibă competența de a decide să suspende 
sau să revoce acordul în cazul încălcării 
acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
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transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; este de acord că ar 
trebui stabilită o procedură de monitorizare 
și evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica atât în ce măsură partenerii îl 
respectă, cât și funcționarea acordului în 
raport cu nevoile operaționale ale 
Europol;

Or. en

Amendamentul 73
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

8. consideră că este de o importanță 
capitală ca organismul independent de 
supraveghere să aibă, de asemenea, 
competența de a decide să suspende sau să 
revoce acordul în cazul încălcării acestuia; 
consideră că, în temeiul acordului, 
autorităților ar trebui să li se permită să 
prelucreze în continuare toate datele cu 
caracter personal care intră în domeniul de 
aplicare al acordului transferate înainte de 
suspendarea sau revocarea acestuia; 
consideră că ar trebui stabilită o procedură 
de monitorizare și evaluare periodică a 
acordului, pentru a verifica în ce măsură 
partenerii îl respectă;

Or. en

Amendamentul 74
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul
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8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

8. consideră că acordul internațional 
ar trebui să includă o dispoziție care să 
permită UE să suspende sau să revoce 
acordul în cazul în care autoritatea de 
aplicare a legii încalcă dispozițiile privind 
protecția datelor; consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

Or. en

Amendamentul 75
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 8

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8. consideră că organismul 
independent de supraveghere ar trebui, de 
asemenea, să aibă competența de a decide 
să suspende sau să revoce acordul în cazul 
încălcării acestuia; consideră că, în temeiul 
acordului, autorităților ar trebui să li se 
permită să prelucreze în continuare toate 
datele cu caracter personal care intră în 
domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

8. consideră că ar trebui ca oricare 
dintre părțile contractante să poată 
suspenda sau revoca acordul 
internațional în cazul în care există o 
încălcare a acestuia; reamintește că 
organismul independent de supraveghere ar 
trebui, de asemenea, să aibă competența de 
a decide să suspende sau să revoce acordul 
în cazul încălcării acestuia; consideră că, în 
temeiul acordului, autorităților ar trebui să 
li se permită să prelucreze în continuare 
toate datele cu caracter personal care intră 
în domeniul de aplicare al acordului 
transferate înainte de suspendarea sau 
revocarea acestuia; consideră că ar trebui 
stabilită o procedură de monitorizare și 
evaluare periodică a acordului, pentru a 
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verifica în ce măsură partenerii îl respectă;

Or. en

Amendamentul 76
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 8 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8a. subliniază că datele transferate 
către o autoritate destinatară nu pot fi 
niciodată prelucrate în continuare de alte 
autorități sau în alte scopuri; solicită, în 
această privință, includerea în acord a 
unei liste exhaustive de autorități 
competente din Noua Zeelandă cărora 
Europol le poate transfera date cu 
caracter personal, care să cuprindă și o 
descriere a competențelor acestora; 
consideră că orice modificare a acestei 
liste, prin care s-ar înlocui sau s-ar 
adăuga o nouă autoritate competentă, ar 
necesita revizuirea acordului;

Or. en

Amendamentul 77
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 8 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

8b. subliniază nevoia de a indica în 
mod expres că transferurile ulterioare de 
informații de la autoritățile competente 
din Noua Zeelandă către alte țări sunt 
interzise și vor conduce la rezilierea 
imediată a acordului internațional;

Or. en
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Amendamentul 78
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că transferurile 
ulterioare de informații ale Europol de 
către autoritățile competente din Noua 
Zeelandă către alte autorități din această 
țară, inclusiv în scopul utilizării în cadrul 
procedurilor judiciare, sunt permise 
numai în scopurile inițiale ale 
transferului de către Europol și trebuie 
efectuate cu respectarea condițiilor și a 
garanțiilor corespunzătoare, inclusiv 
autorizarea prealabilă din partea 
Europolului. subliniază că aceleași 
condiții sunt menționate ar trebui să se 
aplice și transferurilor ulterioare de 
informații ale Europol de către 
autoritățile competente din Noua 
Zeelandă către autoritățile țărilor terțe, cu 
condiția suplimentară ca aceste 
transferuri ulterioare să fie permise 
numai către țările terțe către care Europol 
are dreptul să transfere date cu caracter 
personal în temeiul articolului 25 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/794;

eliminat

Or. en

Amendamentul 79
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că transferurile ulterioare 
de informații ale Europol de către 

9. consideră că transferurile ulterioare 
de informații ale Europol de către 
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autoritățile competente din Noua Zeelandă 
către alte autorități din această țară, 
inclusiv în scopul utilizării în cadrul 
procedurilor judiciare, sunt permise numai 
în scopurile inițiale ale transferului de către 
Europol și trebuie efectuate cu respectarea 
condițiilor și a garanțiilor 
corespunzătoare, inclusiv autorizarea 
prealabilă din partea Europolului. 
subliniază că aceleași condiții sunt 
menționate ar trebui să se aplice și 
transferurilor ulterioare de informații ale 
Europol de către autoritățile competente 
din Noua Zeelandă către autoritățile țărilor 
terțe, cu condiția suplimentară ca aceste 
transferuri ulterioare să fie permise 
numai către țările terțe către care Europol 
are dreptul să transfere date cu caracter 
personal în temeiul articolului 25 
alineatul (1) din Regulamentul (UE) 
2016/794;

autoritățile competente din Noua Zeelandă 
către alte autorități din această țară, 
inclusiv în scopul utilizării în cadrul 
procedurilor judiciare, sunt permise numai 
în scopurile inițiale ale transferului de către 
Europol și trebuie efectuate cu autorizarea 
prealabilă din partea Europolului; 
subliniază că transferurile ulterioare de 
informații ale Europol de către autoritățile 
competente din Noua Zeelandă către 
autoritățile țărilor terțe nu ar trebui 
permise;

Or. en

Amendamentul 80
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 9

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9. consideră că transferurile ulterioare 
de informații ale Europol de către 
autoritățile competente din Noua Zeelandă 
către alte autorități din această țară, 
inclusiv în scopul utilizării în cadrul 
procedurilor judiciare, sunt permise numai 
în scopurile inițiale ale transferului de către 
Europol și trebuie efectuate cu respectarea 
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare, 
inclusiv autorizarea prealabilă din partea 
Europolului. subliniază că aceleași condiții 
sunt menționate ar trebui să se aplice și 
transferurilor ulterioare de informații ale 
Europol de către autoritățile competente 
din Noua Zeelandă către autoritățile țărilor 

9. consideră că transferurile ulterioare 
de informații ale Europol de către 
autoritățile competente din Noua Zeelandă 
către alte autorități din această țară, 
inclusiv în scopul utilizării în cadrul 
procedurilor judiciare, sunt permise numai 
în scopurile inițiale ale transferului de către 
Europol, trebuie efectuate cu respectarea 
condițiilor și a garanțiilor corespunzătoare, 
inclusiv autorizarea prealabilă din partea 
Europolului și trebuie comunicate 
autorității independente și AEPD; 
subliniază că aceleași condiții ar trebui să 
se aplice și transferurilor ulterioare de 
informații ale Europol de către autoritățile 
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terțe, cu condiția suplimentară ca aceste 
transferuri ulterioare să fie permise numai 
către țările terțe către care Europol are 
dreptul să transfere date cu caracter 
personal în temeiul articolului 25 alineatul 
(1) din Regulamentul (UE) 2016/794;

competente din Noua Zeelandă către 
autoritățile țărilor terțe, cu condiția 
suplimentară ca aceste transferuri 
ulterioare să fie permise numai către țările 
terțe către care Europol are dreptul să 
transfere date cu caracter personal în 
temeiul articolului 25 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 2016/794;

Or. en

Amendamentul 81
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 9 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

9a. indică faptul că transferul de date 
cu caracter personal care arată originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
credințele religioase sau filosofice, 
apartenența la sindicate, date genetice sau 
date referitoare la sănătatea și viața 
sexuală a unei persoane este extrem de 
sensibil și generează preocupări 
profunde; atrage atenția asupra faptului 
că infracțiunile sunt definite în mod 
diferit în Uniune față de Noua Zeelandă; 
consideră că un astfel de transfer de date 
ar trebui interzis, cu excepția unor cazuri 
excepționale și numai dacă există o 
justificare exactă și deosebit de solidă, 
bazată pe alte motive decât protecția 
securității publice împotriva terorismului 
și dacă există garanții clare pentru 
persoana vizată și persoanele legate de 
persoana vizată;

Or. en

Amendamentul 82
Saskia Bricmont
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Propunere de rezoluție
Punctul 10

Propunerea de rezoluție Amendamentul

10. invită Consiliul și Comisia să 
consulte AEPD cu privire la dispozițiile 
proiectului de acord înainte de a-l finaliza;

10. invită Consiliul și Comisia să 
consulte AEPD cu privire la dispozițiile 
proiectului de acord înainte de a-l finaliza 
și pe tot parcursul negocierilor;

Or. en

Amendamentul 83
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că acordul internațional 
cu Noua Zeelandă ar trebui să includă 
dreptul persoanelor vizate la informare, 
rectificare și ștergerea datelor, conform 
dispozițiilor altor acte legislative ale 
Uniunii referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal;

11. consideră că acordul internațional 
cu Noua Zeelandă ar trebui să prevadă 
norme clare și detaliate privind 
informațiile care ar trebui furnizate 
persoanelor vizate, care ar trebui să 
includă informații privind regimul 
aplicabil persoanelor vizate din UE în 
exercitarea drepturilor lor de acces, 
rectificare și ștergere a datelor, conform 
dispozițiilor altor acte legislative ale 
Uniunii referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal;

Or. en

Amendamentul 84
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 11

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11. consideră că acordul internațional 
cu Noua Zeelandă ar trebui să includă 

11. consideră că acordul internațional 
cu Noua Zeelandă ar trebui să includă 
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dreptul persoanelor vizate la informare, 
rectificare și ștergerea datelor, conform 
dispozițiilor altor acte legislative ale 
Uniunii referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal;

dreptul persoanelor vizate la informare, 
rectificare și ștergerea datelor, conform 
dispozițiilor altor acte legislative ale 
Uniunii referitoare la protecția datelor cu 
caracter personal; solicită, în această 
privință, ca acordul să includă norme 
clare și detaliate privind informațiile care 
ar trebui furnizate persoanelor vizate;

Or. en

Amendamentul 85
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 11 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11a. subliniază că transferul de date cu 
caracter personal care arată originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, 
credințele religioase sau filosofice, 
apartenența la sindicate, date genetice sau 
date referitoare la sănătatea și viața 
sexuală a unei persoane este extrem de 
sensibil; subliniază că un astfel de 
transfer de date ar trebui interzis;

Or. en

Amendamentul 86
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 11 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

11b. solicită ca un mecanism de 
monitorizare să fie inclus în acord, iar 
acordul să facă obiectul unei evaluări 
periodice pentru a verifica conformitatea 
acestuia cu standardele europene de 
protecție a datelor;
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Or. en

Amendamentul 87
Saskia Bricmont

Propunere de rezoluție
Punctul 12

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12. se așteaptă să fie informat integral 
și proactiv cu privire la evoluția 
negocierilor și să primească documentele 
în același timp cu Consiliul, astfel încât să-
și poate exercita rolul de control;

12. subliniază că aprobarea 
Parlamentului pentru încheierea 
acordului va depinde de implicarea 
satisfăcătoare a Parlamentului în toate 
etapele procedurii, în conformitate cu 
articolul 218 din TFUE; se așteaptă, în 
această privință, să fie informat integral și 
proactiv cu privire la evoluția negocierilor 
și să primească documentele în același 
timp cu Consiliul, astfel încât să-și poate 
exercita rolul de control;

Or. en

Amendamentul 88
Clare Daly, Cornelia Ernst

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că Parlamentul 
European va aproba încheierea acordului 
numai dacă acest acord nu creează riscuri 
în ceea ce privește drepturile la 
respectarea vieții private și la protecția 
datelor sau alte drepturi și libertăți 
fundamentale protejate de Cartă; indică, 
în această privință, faptul că, în temeiul 
articolului 218 alineatul (11) din TFUE, 
Parlamentul European poate obține 
avizul Curții de Justiție cu privire la 
compatibilitatea unui acord preconizat cu 
dispozițiile tratatelor;
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Or. en

Amendamentul 89
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. subliniază că aprobarea 
Parlamentului European pentru 
încheierea acordului va depinde de 
implicarea satisfăcătoare a Parlamentului 
European în toate etapele procedurii, în 
conformitate cu articolul 218 din TFUE;

Or. en

Amendamentul 90
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Propunere de rezoluție
Punctul 12 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

12a. solicită Comisiei să suspende sau 
să rezilieze acordul la solicitarea unei 
majorități a Parlamentului European;

Or. en


