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PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN 

referitoare la programul de supraveghere al Agenţiei Naţionale de Securitate (NSA) a SUA, la 

organismele de supraveghere din diferite state membre şi la impactul acestora asupra 

drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE şi asupra cooperării transatlantice în materie de 

justiţie şi de afaceri interne 

(2013/2188(INI)) 

Parlamentul European, 

– având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special articolele 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 10, 11 şi 21, 

– având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE), în special 

articolele 15, 16 şi 218, precum şi titlul V, 

– având în vedere Protocolul nr. 36 privind dispoziţiile tranzitorii, în special articolul 10, 

precum şi Declaraţia nr. 50 anexată la acest protocol, 

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special 

articolele 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 şi 52, 

– având în vedere Convenţia europeană a drepturilor omului, în special articolele 6, 8, 9, 

10 şi 13, precum şi protocoalele aferente, 

– având în vedere Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, în special articolele 7, 8, 

10, 11, 12 şi 141, 

– având în vedere Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, în special 

articolele 14, 17, 18 şi 19, 

– având în vedere Convenţia Consiliului Europei privind protecţia datelor (ETS nr. 108) 

şi Protocolul adiţional din 8 noiembrie 2001 la Convenţia pentru protejarea 

persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal, cu privire 

la autorităţile de control şi fluxul transfrontalier al datelor (ETS nr. 181), 

– având în vedere Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică 

(CETS nr. 185), 

– având în vedere raportul prezentat la 17 mai 2010 de raportorul special al ONU pentru 

promovarea şi protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale în cadrul 

luptei împotriva terorismului2, 

– având în vedere raportul prezentat la 17 aprilie 2013 de raportorul special al ONU 

                                                 
1 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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pentru promovarea şi protecţia dreptului la libertate de opinie şi de exprimare1, 

– având în vedere Orientările privind drepturile omului şi lupta împotriva terorismului 

adoptate de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei la 11 iulie 2002, 

– având în vedere Declaraţia de la Bruxelles, din 1 octombrie 2010, adoptată la cea de a 

şasea Conferinţă a comisiilor parlamentare pentru supravegherea serviciilor de 

informaţii şi de securitate ale statelor membre ale Uniunii Europene, 

– având în vedere Rezoluţia nr. 1954/2013 a Adunării Parlamentare a Consiliului 

Europei privind securitatea naţională şi accesul la informaţii, 

– având în vedere raportul referitor la supravegherea democratică a serviciilor de 

securitate, adoptat de Comisia de la Veneţia la 11 iunie 20072 şi a cărui versiune 

actualizată este aşteptată cu mare interes în primăvara anului 2014, 

– având în vedere declaraţiile reprezentanţilor comisiilor de supraveghere a serviciilor 

de informaţii din Belgia, Ţările de Jos, Danemarca şi Norvegia, 

– având în vedere cauzele înaintate instanţelor din Franţa3, Polonia şi Regatul Unit4, 

precum şi Curţii Europene a Drepturilor Omului5, în legătură cu sistemele de 

supraveghere în masă,  

– având în vedere Convenţia elaborată de Consiliu în conformitate cu articolul 34 din 

Tratatul privind Uniunea Europeană, referitor la asistenţa reciprocă în materie penală 

între statele membre ale Uniunii Europene, în special titlul III6, 

– având în vedere Decizia 520/2000 a Comisiei din 6 iulie 2000 privind caracterul 

adecvat al protecţiei oferite de principiile „sferei de siguranţă” privind protecţia vieţii 

private şi întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul Comerţului al SUA, 

– având în vedere rapoartele de evaluare ale Comisiei privind punerea în aplicare a 

principiilor „sferei de siguranţă” privind viaţa privată din 13 februarie 2002 

(SEC(2002)196) şi din 20 octombrie 2004 (SEC(2004)1323), 

– având în vedere Comunicarea Comisiei din 27 noiembrie 2013 (COM(2013)847) 

privind funcţionarea „sferei de siguranţă” din perspectiva cetăţenilor UE şi a 

întreprinderilor stabilite în UE şi Comunicarea Comisiei din 27 noiembrie 2013 

privind reconstruirea încrederii în fluxurile de date dintre UE şi SUA 

(COM(2013)846), 

                                                 
1 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf 
2 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx 
3 Federaţia Internaţională a Ligilor pentru Drepturile Omului şi Liga franceză pentru apărarea drepturilor omului 

şi cetăţeanului împotriva X; Tribunal de Grande Instance din Paris. 
4 Cauzele înaintate de Privacy International şi Liberty către tribunalul abilitat pentru puteri cu atribuţii de 

supraveghere (Investigatory Powers Tribunal). 
5 Cerere comună în baza articolului 34 în cauza Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen Dr 

Constanze Kurz (reclamanţi) împotriva Regatului Unit (pârât)  
6 JO C 197, 12.7.2000, p. 1. 
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– având în vedere Rezoluţia Parlamentului European din 5 iulie 2000 referitoare la 

proiectul de decizie a Comisiei privind caracterul adecvat al protecţiei oferite de 

principiile „sferei de siguranţă” privind protecţia vieţii private şi întrebările de bază 

aferente, publicate de Departamentul Comerţului al SUA, potrivit căreia caracterul 

adecvat al sistemului nu a putut fi confirmat1, şi avizele Grupului de lucru „Articolul 

29”, în special avizul 4/2000 din 16 mai 2000, 

– având în vedere acordurile dintre Statele Unite ale Americii şi Uniunea Europeană 

privind utilizarea şi transferul de registre cu numele pasagerilor (acordul PNR) din 

2004, 20072 şi 20123, 

 având în vedere evaluarea comună referitoare la punerea în aplicare a Acordului dintre 

UE şi SUA privind prelucrarea şi transferul de registre cu numele pasagerilor către 

Departamentul pentru Securitate Internă al SUA4, care însoţeşte raportul Comisiei 

către Parlamentul European şi Consiliu privind evaluarea comună (COM(2013)844), 

– având în vedere avizul avocatului general Cruz Villalón conform căruia 

Directiva 2006/24/CE privind păstrarea datelor generate sau prelucrate în legătură cu 

furnizarea serviciilor de comunicaţii electronice accesibile publicului sau de reţele de 

comunicaţii publice este, per ansamblu, incompatibilă cu articolul 52 alineatul (1) din 

Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi că articolul (6) din aceeaşi 

directivă este incompatibil cu articolul 7 şi articolul 52 alineatul (1) din Cartă5, 

– având în vedere Decizia 2010/412/UE a Consiliului din 13 iulie 2010 privind 

încheierea Acordului dintre Uniunea Europeană şi Statele Unite ale Americii privind 

prelucrarea şi transferul datelor de mesagerie financiară din Uniunea Europeană către 

Statele Unite ale Americii în cadrul Programului de urmărire a finanţărilor în scopuri 

teroriste (TFTP)6 şi declaraţiile însoţitoare ale Comisiei şi ale Consiliului, 

– având în vedere Acordul privind asistenţa judiciară reciprocă între Uniunea Europeană 

şi Statele Unite ale Americii7, 

– având în vedere negocierile în curs referitoare la un acord-cadru între UE şi SUA 

privind protecţia datelor cu caracter personal în momentul transferării şi prelucrării în 

scopul prevenirii, anchetării, identificării sau urmării penale a infracţiunilor, inclusiv 

infracţiunea de terorism, în cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală 

(„acordul generic”), 

– având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2271/96 al Consiliului din 22 noiembrie 1996 

de protecţie împotriva efectelor aplicării extrateritoriale a unei legislaţii adoptate de 

către o ţară terţă, precum şi a acţiunilor întemeiate pe aceasta sau care rezultă din 

                                                 
1 JO C 121, 24.4.2001, p. 152. 
2 JO L 204, 4.8.2007, p. 18. 
3 JO L 215, 11.8.2012, p. 5. 
4 SEC(2013) 630, 27.11.2013 
5 Avizul avocatului general Cruz Villalón din 12 decembrie 2013 în cauza C-293/12. 
6 JO L 195, 27.7.2010, p. 3. 
7 JO L 181, 19.7.2003, p. 34 
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aceasta1, 

– având în vedere declaraţia preşedintelui Republice Federative a Braziliei la 

deschiderea celei de a 68-a sesiuni a Adunării Generale a ONU din 

24 septembrie 2013 şi lucrările Comisiei parlamentare de anchetă privind activităţile 

de spionaj, instituită de Senatul federal al Braziliei, 

– având în vedere „PATRIOT Act” al SUA semnat de preşedintele George W. Bush la 

26 octombrie 2001, 

– având în vedere Legea privind supravegherea activităţilor străine de spionaj (FISA) 

din 1978 şi Actul de modificare a FISA din 2008, 

– având în vedere Ordinul executiv nr. 12333, emis de preşedintele SUA în 1981 şi 

modificat în 2008, 

– având în vedere propunerile legislative în curs de examinare în Congresul SUA, în 

special proiectul de lege al SUA „Freedom Act”, 

– având în vedere evaluările realizate de Comitetul de supraveghere a vieţii private şi a 

libertăţilor civile, de Consiliul Naţional de Securitate al SUA şi de grupul de analiză al 

preşedintelui privind serviciile de informaţii şi tehnologia comunicaţiilor, în special 

raportul prezentat de acest grup la 12 decembrie 2013 şi intitulat „Libertate şi 

securitate într-o lume în schimbare”, 

– având în vedere hotărârea Curţii districtuale a SUA din districtul Columbia, Klayman 

şi alţii împotriva Obama şi alţii, cauza civilă nr. 13-0851 din 16 decembrie 2013, 

– având în vedere raportul referitor la concluziile copreşedinţilor UE în cadrul Grupului 

de lucru ad-hoc UE-SUA privind protecţia datelor din 27 noiembrie 20132, 

– având în vedere rezoluţiile sale din 5 septembrie 2001 şi 7 noiembrie 2002 privind 

existenţa unui sistem global de interceptare a comunicaţiilor private şi comerciale 

(sistemul de interceptare ECHELON), 

– având în vedere Rezoluţia sa din 21 mai 2013 referitoare la Carta UE: norme standard 

pentru libertatea mass-mediei în UE,3,  

– având în vedere Rezoluţia sa din 4 iulie 2013 referitoare la programul de supraveghere 

al Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA, organismele de supraveghere din diferitele 

state membre şi impactul acestora asupra cetăţenilor UE, în urma căreia Parlamentul 

European a solicitat Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne să 

efectueze o anchetă aprofundată pe această temă4, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2013 referitoare la crima organizată, 

                                                 
1 JO L 309, 29.11.1996, p. 1. 
2 Documentul 16987/13 al Consiliului. 
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0203. 
4 Texte adoptate, P7_TA(2013)0322. 
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corupţia şi spălarea de bani: recomandări cu privire la acţiunile şi iniţiativele care se 

impun1, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 23 octombrie 2013 referitoare la suspendarea 

Acordului TFTP ca urmare a supravegherii Agenţiei Naţionale de Securitate a SUA2, 

– având în vedere Rezoluţia sa din 10 decembrie 2013 referitoare la valorificarea 

potenţialului cloud computingului3, 

– având în vedere acordul interinstituţional între Parlamentul European şi Consiliu 

privind transmiterea către Parlamentul European şi prelucrarea de către acesta a 

informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de 

domeniul politicii externe şi de securitate comune4, 

– având în vedere anexa VIII la Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere articolul 48 din Regulamentul său de procedură, 

– având în vedere raportul Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi afaceri interne 

(A70000/2013), 

Impactul supravegherii în masă 

A. întrucât relaţiile dintre Europa şi Statele Unite ale Americii se bazează pe spiritul şi 

principiile democraţiei, libertăţii, dreptăţii şi solidarităţii; 

B. întrucât încrederea reciprocă şi înţelegerea sunt factori-cheie în dialogul transatlantic; 

C. întrucât, în septembrie 2001, lumea a intrat într-o nouă fază care a condus la 

considerarea luptei împotriva terorismului ca o prioritate maximă de către majoritatea 

statelor; întrucât dezvăluirile bazate pe scurgerile de informaţii datorate lui Edward 

Snowden, fost consultant al NSA, i-au obligat pe liderii aleşi în mod democratic să 

abordeze provocările referitoare la competenţele sporite ale serviciilor de informaţii în 

cadrul activităţilor de supraveghere şi la efectele acestui lucru asupra statului de drept 

într-o societate democratică; 

D. întrucât dezvăluirile începând cu iunie 2013 au determinat numeroase îngrijorări la 

nivelul UE în legătură cu: 

 amploarea sistemelor de supraveghere făcute cunoscute atât în SUA, cât şi în 

statele membre ale UE; 

 riscul mare de încălcare a standardelor juridice, a drepturilor fundamentale şi a 

standardelor în materie de protecţie a datelor din UE; 

                                                 
1 Texte adoptate, P7_TA(2013)0444. 
2 Texte adoptate, P7_TA(2013)0449. 
3 Texte adoptate, P7_TA(2013)0535. 
4 JO C 353 E, 3.12.2013, pp. 156 -167. 
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 gradul de încredere dintre partenerii transatlantici UE şi SUA; 

 gradul de cooperare şi de implicare al unor state membre ale UE în programele 

de supraveghere ale SUA sau în programe echivalente de la nivel naţional 

conform dezvăluirilor din mass-media; 

 gradul de control şi de supraveghere efectivă din partea autorităţilor politice ale 

SUA şi a unor state membre ale UE în ceea ce priveşte serviciile lor de 

informaţii; 

 eventualitatea ca aceste acţiuni de supraveghere în masă să fie utilizate pentru 

alte motive decât strict securitatea naţională şi lupta împotriva terorismului, de 

exemplu în scopuri de spionaj economic şi industrial sau pentru stabilirea de 

profiluri pe motive politice; 

 rolurile serviciilor de informaţii şi ale companiilor private din domeniul IT şi al 

comunicaţiilor, precum şi gradul de implicare al acestora; 

 linia de demarcare din ce în ce mai ştearsă între aplicarea legii şi activităţile de 

spionaj, făcând ca fiecare cetăţean să fie tratat ca suspect; 

 ameninţările la adresa vieţii private în era digitală; 

 

E. întrucât amploarea nemaiîntâlnită a activităţilor de spionaj dezvăluite necesită o 

investigare aprofundată din partea autorităţilor SUA, a instituţiilor europene şi a 

guvernelor şi parlamentelor naţionale ale statelor membre;  

F. întrucât autorităţile SUA au negat o parte din informaţiile dezvăluite, fără a contesta 

însă cea mai mare parte a acestora; întrucât dezbaterea publică s-a desfăşurat la scară 

largă în SUA şi într-un număr redus de state membre ale UE; întrucât, de multe ori, 

guvernele din UE păstrează tăcerea şi nu demarează investigaţii adecvate; 

G. întrucât instituţiile europene au responsabilitatea de a se asigura de punerea deplină în 

aplicare a legislaţiei UE în interesul cetăţenilor Uniunii, asigurându-se că forţa juridică 

a tratatelor UE nu este subminată de o acceptare indiferentă a efectelor extrateritoriale 

ale standardelor sau acţiunilor unor ţări terţe; 

Evoluţii ale reformei serviciilor de informaţii în SUA 

H. întrucât Curtea districtuală a Districtului Columbia, în hotărârea sa din 

16 decembrie 2013, a decis că colectarea de metadate în masă de către NSA încalcă Al 

patrulea amendament al Constituţiei Statelor Unite ale Americii1;  

I. întrucât o hotărâre a Curţii districtuale a Districtului de Est din Michigan a decis că Al 

patrulea amendament impune o abordare rezonabilă în toate căutările, garanţii iniţiale 

pentru orice căutare rezonabilă, garanţii bazate pe o cauză probabilă anterioară şi o 

abordare specifică persoanelor, locurilor şi lucrurilor, precum şi interpunerea unui 

                                                 
1 Klayman şi alţii împotriva Obama şi alţii, cauza civilă nr. 13-0851, 16.12.2013. 
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magistrat neutru între cei responsabili de aplicarea legii şi cetăţeni1; 

J. întrucât, în raportul său din 12 decembrie 2013, grupul de analiză al preşedintelui 

privind serviciile de informaţii şi tehnologia comunicaţiilor propune 45 de 

recomandări preşedintelui SUA şi întrucât aceste recomandări subliniază nevoia de a 

proteja atât securitatea naţională, cât şi viaţa privată şi libertăţile civile; întrucât, în 

această privinţă, guvernul SUA este invitat să pună capăt cât mai repede posibil 

colectării în masă de înregistrări ale convorbirilor telefonice ale cetăţenilor americani 

în baza secţiunii 215 din „Patriot Act”, să efectueze o analiză amănunţită a cadrului 

juridic referitor la NSA şi la serviciile de informaţii ale SUA cu scopul de a asigura 

respectarea dreptului la viaţă privată, să pună capăt eforturilor de subminare sau de 

vulnerabilizare a programelor informatice comerciale (aplicaţii de tip „backdoor” sau 

„malware”), să încurajeze utilizarea programelor de criptare, în special în cazurile de 

transfer de date, şi să nu submineze eforturile de elaborare a unor standarde de 

criptare, să instituie un Avocat al interesului general care să apere dreptul la viaţă 

privată şi la libertăţi civile în faţa Curţii de supraveghere a serviciilor străine de 

informaţii, să confere Comitetului de supraveghere a vieţii private şi a libertăţilor 

civile competenţa de a controla activităţile serviciilor de informaţii în scopuri de 

spionaj străin, şi nu numai în scopuri de luptă împotriva terorismului, precum şi să 

primească plângeri de la denunţători, să utilizeze tratatele de asistenţă juridică 

reciprocă pentru obţinerea comunicaţiilor electronice şi să nu folosească 

supravegherea pentru a fura secrete industriale sau comerciale; 

K. întrucât, în ceea ce priveşte activităţile de spionaj implicând cetăţeni din afara SUA în 

baza secţiunii 702 din FISA, recomandările preşedintelui SUA recunosc chestiunea 

fundamentală a respectării vieţii private şi a demnităţii umane prevăzută de 

articolul 12 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului şi de articolul 17 din 

Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice; întrucât acestea nu 

recomandă acordarea aceloraşi drepturi şi aceleaşi protecţii pentru cetăţenii din afara 

SUA comparativ cu cetăţenii americani; 

Cadrul juridic 

Drepturile fundamentale 

L. întrucât raportul privind concluziile copreşedinţilor din partea UE în cadrul Grupului 

de lucru ad-hoc UE-SUA privind protecţia datelor oferă o vedere de ansamblu a 

situaţiei juridice din SUA, însă nu ajută îndeajuns la stabilirea faptelor legate de 

programele de supraveghere ale SUA, întrucât nu a fost dată publicităţii nicio 

informaţie în legătură cu aşa-numitul Grup de lucru secundar, în cadrul căruia statele 

membre poartă discuţii bilaterale cu autorităţile SUA pe marginea chestiunilor de 

securitate naţională; 

M. întrucât drepturile fundamentale, în special libertatea de exprimare, libertatea presei, 

libertatea de gândire, libertatea conştiinţei, libertatea de religie şi de asociere, viaţă 

privată, protecţia datelor, precum şi dreptul la reparaţii efective, prezumţia de 

                                                 
1 ACLU împotriva NSA nr. 06-CV-10204, 17.8.2006. 
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nevinovăţie şi dreptul la un proces corect şi la nediscriminare, astfel cum sunt 

prevăzute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene şi de Convenţia 

Europeană a Drepturilor Omului, sunt pietre de temelie ale democraţiei; 

Competenţele Uniunii în materie de securitate 

N. întrucât, în conformitate cu articolul 67 alineatul (3) din TFUE, UE „acţionează pentru 

a asigura un înalt nivel de securitate”; întrucât dispoziţiile Tratatului (în special 

articolul 4 alineatul (2) din TUE, articolele 72 şi 73 din TFUE) sugerează că UE 

dispune de anumite competenţe în materie de securitate comună a Uniunii; întrucât UE 

exercită competenţe în materie de securitate internă prin luarea de decizii cu privire la 

o serie de instrumente legislative şi prin încheierea de acorduri internaţionale (PNR, 

TFTP) care vizează combaterea infracţiunilor grave şi a terorismului, precum şi prin 

instituirea unei strategii de securitate internă şi a unor agenţii cu activitate în acest 

domeniu; 

O. întrucât conceptele de „securitate naţională”, „securitate internă”, „securitate internă a 

UE” şi „securitate internaţională” se suprapun; întrucât Convenţia de la Viena privind 

dreptul tratatelor, principiul de cooperare sinceră între statele membre ale UE şi 

principiul drepturilor omului privind interpretarea oricăror exonerări indică o 

interpretare restrictivă a noţiunii de „securitate naţională” şi obligă statele membre să 

nu se suprapună peste competenţele UE;  

P. întrucât, în temeiul Convenţiei CEDO, agenţiile din statele membre şi chiar actorii 

privaţi din domeniul securităţii naţionale trebuie deopotrivă să respecte drepturile 

prevăzute în Convenţie, indiferent dacă acestea se referă la propriii cetăţeni sau la 

cetăţenii altor state; întrucât acest lucru este valabil, de asemenea, pentru cooperarea 

cu autorităţile altor state membre din domeniul securităţii naţionale; 

 

Extrateritorialitate 

Q. întrucât aplicarea extrateritorială de către o ţară terţă a propriilor legislaţii, 

reglementări şi a altor instrumente legislative şi norme de aplicare în situaţii care intră 

sub jurisdicţia UE sau a statelor membre ale UE poate avea un impact asupra cadrului 

legislativ deja existent şi a statului de drept şi poate conduce chiar la încălcarea 

dreptului internaţional sau a dreptului UE, inclusiv la încălcarea drepturilor 

persoanelor fizice şi juridice, având în vedere sfera de aplicare a acestor dispoziţii şi 

scopul, declarat sau real, al aplicării lor; întrucât, în aceste circumstanţe excepţionale, 

este necesar să se ia măsuri la nivelul UE pentru a asigura respectarea statului de drept 

şi a drepturilor persoanelor fizice şi juridice, în special prin îndepărtarea, neutralizarea, 

blocarea sau contracararea efectelor dispoziţiilor legislative străine în cauză; 

Transferurile internaţionale de date 

R. întrucât, prin transferul de date cu caracter personal de către instituţiile, organismele, 

oficiile sau agenţiile UE sau de către statele membre ale UE înspre SUA în scopuri de 

aplicare a legii, dar în lipsa unor garanţii şi protecţii adecvate pentru respectarea 

drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE, în special drepturile la viaţă privată şi la 

protecţia datelor cu caracter personal, instituţia, organismul, oficiul sau agenţia UE sau 



 

PR\1014703RO.doc 11/54 PE526.085v02-00 

 RO 

statul membru al UE se fac vinovate, în baza articolului 340 din TFUE sau a 

jurisprudenţei consacrate a CJUE1, de încălcarea dreptului UE – care include orice 

încălcare a drepturilor fundamentale consacrate de Carta UE;  

Transferuri de date către SUA în baza „sferei de siguranţă” din SUA 

S. întrucât cadrul juridic al SUA privind protecţia datelor nu asigură un nivel adecvat de 

protecţie în ceea ce-i priveşte pe cetăţenii UE; 

T. întrucât, în vederea abilitării operatorilor de date din UE pentru transferul de date cu 

caracter personal către o entitate din SUA, Decizia 520/2000 a Comisiei afirmă 

caracterul adecvat al protecţiei oferite de principiile „sferei de siguranţă” privind 

protecţia vieţii private şi întrebările de bază aferente, publicate de Departamentul 

Comerţului al SUA, în ceea ce priveşte datele transferate dinspre Uniune către 

organizaţii situate în SUA care au aderat la „sfera de siguranţă”; 

U. întrucât, în Rezoluţia sa din 5 iulie 2000, Parlamentul European şi-a exprimat 

îndoielile şi îngrijorările cu privire la caracterul adecvat al „sferei de siguranţă” şi a 

solicitat Comisiei revizuirea deciziei în timp util, ţinând cont de evoluţiile şi 

schimbările legislative recente; 

V. întrucât Decizia nr. 520/2000 a Comisiei prevede că autorităţile competente din statele 

membre se pot folosi de atribuţiile de care dispun pentru a suspenda fluxurile de date 

către o organizaţie care şi-a autodeclarat adeziunea la principiile „sferei de siguranţă”, 

în vederea protejării persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter 

personal în cazurile în care există o probabilitate ridicată ca principiile „sferei de 

siguranţă” să fie încălcate sau dacă continuarea transferului de date ar genera un risc 

iminent de atingere gravă adusă persoanelor ale căror date sunt transferate;  

W. întrucât Decizia nr. 520/2000 a Comisiei prevede, de asemenea, că în cazurile în care 

s-a dovedit că o entitate responsabilă cu asigurarea respectării principiilor nu îşi 

îndeplineşte rolul în mod eficient, Comisia trebuie să informeze Departamentul 

Comerţului al SUA şi, după caz, să prezinte măsuri vizând abrogarea sau suspendarea 

respectivei decizii sau limitarea domeniului de aplicare a acesteia; 

X. întrucât, în primele două rapoarte referitoare la punerea în aplicare a „sferei de 

siguranţă”, publicate în 2002 şi 2004, Comisia a identificat unele deficienţe în ceea ce 

priveşte aplicarea corectă a „sferei de siguranţă” şi a prezentat o serie de recomandări 

autorităţilor SUA în vederea remedierii acestor deficienţe; 

Y. întrucât, în al treilea raport referitor la stadiul de punere în aplicare, din 

27 noiembrie 2013, publicat la nouă ani după al doilea raport şi fără ca vreo deficienţă 

identificată în raportul anterior să fi fost remediată, Comisia a identificat şi alte puncte 

slabe şi neajunsuri de amploare în „sfera de siguranţă” şi a decis că punerea în aplicare 

nu poate continua în forma actuală. întrucât Comisia a subliniat că accesul lărgit al 

                                                 
1 A se vedea în special cauzele conexate C-6/90 şi C-9/90, Francovich şi alţii împotriva Italiei, Hotărârea din 28 

mai 1991. 
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serviciilor de informaţii din SUA la datele transferate către SUA prin intermediul unor 

entităţi certificate ca făcând parte din „sfera de siguranţă” dă naştere la noi întrebări 

grave legate de continuitatea protecţiei datelor referitoare la cetăţenii UE. întrucât 

Comisia a adresat 13 recomandări autorităţilor SUA şi s-a angajat să identifice, până 

în vara anului 2014, împreună cu autorităţile SUA, soluţii care să fie aplicate cât mai 

repede şi care să reprezinte baza unei revizuiri depline a funcţionării principiilor 

„sferei de siguranţă”; 

Z. întrucât, la 28-31 octombrie 2013, delegaţia Comisiei pentru libertăţi civile, justiţie şi 

afaceri interne a Parlamentului European (Comisia LIBE) la Washington D.C. s-a 

întâlnit cu Departamentul Comerţului al SUA şi cu Comisia Federală pentru Comerţ a 

SUA; întrucât Departamentul Comerţului a recunoscut existenţa unor organizaţii care 

şi-au autodeclarat adeziunea la principiile „sferei de siguranţă”, dar care în mod clar 

nu au un statut conform cu aceste principii, şi anume compania nu îndeplineşte 

cerinţele „sferei de siguranţă”, deşi continuă să primească date cu caracter personal de 

la UE; întrucât Comisia Federală pentru Comerţ a recunoscut că „sfera de siguranţă” 

ar trebui revizuită în vederea ameliorării, în special în ceea ce priveşte plângerile şi 

sistemele de soluţionare alternativă a litigiilor; 

AA. întrucât principiile „sferei de siguranţă” pot fi limitate la „ceea ce este necesar pentru 

respectarea securităţii naţionale, a interesului public sau a cerinţelor de aplicare a 

legii”; întrucât, dat fiind caracterul de excepţie de la drepturile fundamentale, o astfel 

de excepţie trebuie întotdeauna să fie interpretată în mod restrictiv şi să fie limitată la 

ceea ce este necesar şi proporţional într-o societate democratică, iar legislaţia trebuie 

să prevadă în mod clar condiţiile şi garanţiile care să asigure legitimitatea acestor 

limitări; întrucât o astfel de excepţie nu ar trebui să fie utilizată într-un mod care să 

submineze protecţia asigurată de legislaţia UE privind protecţia datelor şi de 

principiile „sferei de siguranţă”; 

AB. întrucât accesul la scară largă al serviciilor de informaţii ale SUA a erodat serios 

încrederea transatlantică şi a avut un impact negativ asupra încrederii în organizaţiile 

SUA cu activitate în UE; întrucât acest lucru continuă să fie exacerbat de lipsa unor 

compensări judiciare şi administrative pentru cetăţenii UE în temeiul legislaţiei SUA, 

în special în cazul activităţilor de supraveghere utilizate în scopuri de spionaj; 

Transferuri către ţări terţe în baza deciziei privind caracterul adecvat 

AC. întrucât, potrivit informaţiilor dezvăluite şi concluziilor anchetei efectuate de Comisia 

LIBE, agenţiile de securitatea naţională din Noua Zeelandă şi Canada au fost implicate 

la scară largă în activităţi de supraveghere în masă a comunicaţiilor electronice şi au 

cooperat în mod activ cu SUA în cadrul aşa-numitului program „Cinci ochi” şi este 

posibil să fi efectuat între ele schimburi de date cu caracter personal ale cetăţenilor 

Uniunii transferate din UE; 

AD. întrucât Decizia 2013/651 şi Decizia 2/2002 a Comisiei din 20 decembrie 20012 au 

                                                 
1 JO L 28, 30.1.2013, p. 12. 
2 JO L 2, 4.1.2002, p. 13. 
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afirmat nivelul adecvat de protecţie asigurat de legea privind protecţia informaţiilor cu 

caracter personal şi a documentelor electronice din Noua Zeelandă şi Canada; întrucât 

dezvăluirile menţionate mai sus au afectat, de asemenea, în mod serios încrederea în 

sistemele juridice din aceste ţări în ceea ce priveşte continuitatea protecţiei asigurate 

pentru cetăţenii UE, întrucât Comisia nu a analizat acest aspect; 

Transferuri bazate pe clauze contractuale şi alte instrumente  

AE. întrucât Directiva 95/46/CE prevede că transferurile internaţionale către o ţară terţă pot 

fi realizate, de asemenea, cu ajutorul unor instrumente specifice prin care operatorul 

de date prezintă garanţii adecvate cu privire la protecţia vieţii private, a drepturilor 

fundamentale şi a libertăţilor persoanelor fizice, precum şi în ceea ce priveşte 

exercitarea respectivelor drepturi; 

AF. întrucât astfel de garanţii pot decurge în special din clauze contractuale specifice; 

AG. întrucât Directiva 95/46/CE acordă Comisiei competenţa de a hotărî dacă anumite 

clauze contractuale standard oferă suficiente garanţii obligatorii în baza Directivei şi 

întrucât, pe această bază, Comisia a adoptat trei modele de clauze contractuale 

standard pentru transferuri către operatorii şi procesatorii de date (precum şi 

procesatorii secundari de date) stabiliţi în ţări terţe; 

AH. întrucât deciziile Comisiei care stabilesc clauzele contractuale standard prevăd că 

autorităţile competente ale statelor membre se pot folosi de atribuţiile de care dispun 

pentru a suspenda fluxurile de date în cazul în care se dovedeşte că legislaţia care 

reglementează activitatea importatorului sau procesatorului secundar de date îi obligă 

pe aceştia să facă derogări de la legislaţia în vigoare privind protecţia datelor cu mult 

peste restricţiile necesare într-o societate democratică, astfel cum este prevăzut la 

articolul 13 din Directiva 95/46/CE, în cazurile în care cerinţele de derogare pot avea 

efecte negative importante asupra garanţiilor oferite de legislaţia în vigoare privind 

protecţia datelor şi de clauzele contractuale standard sau în cazurile în care este foarte 

probabil ca aceste clauze contractuale standard din anexă să nu fie respectate sau să 

urmeze a fi încălcate, generându-se astfel prin continuarea transferului un risc iminent 

de atingere gravă la adresa persoanelor ale căror date sunt transferate; 

AI.  întrucât autorităţile naţionale de protecţie a datelor au elaborat reguli corporatiste 

obligatorii (BCR) pentru a facilita transferurile internaţionale în cadrul unei corporaţii 

multinaţionale oferind garanţii adecvate cu privire la protecţia vieţii private, a 

drepturilor fundamentale şi a libertăţilor persoanelor, precum şi în ceea ce priveşte 

exercitarea drepturilor în cauză; întrucât, înainte de a fi utilizate, BCR trebuie să fie 

autorizate de autorităţile competente ale statelor membre după ce acestea din urmă au 

evaluat conformitatea cu legislaţia Uniunii privind protecţia datelor; 

Transferurile realizate în cadrul acordurilor TFTP şi PNR  

AJ.  întrucât, în Rezoluţia sa din 23 octombrie 2013, Parlamentul European şi-a exprimat 

îngrijorarea în legătură cu dezvăluirile referitoare la activităţile NSA în ceea ce 

priveşte accesul direct la mesaje de plăţi financiare şi informaţii conexe, ceea ce ar 

reprezenta o încălcare clară a acordului, în special a articolului 1; 
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AK. întrucât Parlamentul European a solicitat Comisiei suspendarea acordului şi a cerut ca 

toate informaţiile şi documentele relevante să fie imediat puse la dispoziţia 

Parlamentului în vederea deliberărilor; 

AL. întrucât, ca urmare a afirmaţiilor apărute în mass-media, Comisia a hotărât să deschidă 

un proces de consultare cu SUA în temeiul articolului 19 din Acordul TFTP; întrucât, 

la 27 noiembrie 2013 comisarul Malmström a informat Comisia LIBE în legătură cu 

faptul că, după întrunirea cu autorităţile SUA şi având în vedere răspunsurile acestora 

din schimbul de scrisori şi din cadrul reuniunilor, Comisia a hotărât să nu continue 

consultările pe motiv că nu există elemente care să dovedească faptul că guvernul 

SUA a acţionat în mod contrar dispoziţiilor acordului şi că SUA a furnizat garanţii 

scrise că nu s-a realizat nicio colectare directă de date care să contravină dispoziţiilor 

Acordului TFTP; 

AM. întrucât, cu ocazia misiunii delegaţiei Comisiei LIBE la Washington din 28-

31 octombrie 2013, aceasta a avut întâlniri cu Departamentul Trezoreriei al SUA; 

întrucât Trezoreria SUA a declarat că, de la intrarea în vigoare a Acordului TFTP, nu a 

mai avut acces la date SWIFT din UE decât în cadrul Acordului TFTP; întrucât 

Trezoreria SUA a refuzat să comenteze dacă un alt organism guvernamental sau 

departament al SUA ar fi avut acces la datele SWIFT în afara Acordului TFTP sau 

dacă administraţia americană a avut cunoştinţă de activităţile de supraveghere în masă 

ale NSA; întrucât, la 18 decembrie 2013, dl Glenn Greenwald a declarat înainte de 

ancheta Comisiei LIBE că NSA şi Cartierul General al Comunicaţiilor (GCHQ) 

vizaseră reţele SWIFT;  

AN. întrucât autorităţile belgiene şi neerlandeze de protecţie a datelor au hotărât, la 

13 noiembrie 2013, să efectueze o anchetă comună cu privire la securitatea reţelelor de 

plăţi SWIFT cu scopul de a stabili dacă părţi terţe ar putea obţine acces neautorizat şi 

ilegal la datele bancare ale cetăţenilor UE1; 

AO. întrucât, în conformitate cu evaluarea comună a Acordului PNR dintre SUA şi UE, 

Departamentul pentru securitate internă (DHS) al SUA a transmis de 23 de ori date din 

PNR către NSA pentru fiecare caz în parte pentru a oferi asistenţă în cazuri de 

combatere a terorismului, în conformitate cu termenii specifici acordului; 

AP. întrucât evaluarea comună nu menţionează faptul că, în cazul prelucrării datelor cu 

caracter personal în scopuri de spionaj, conform legislaţiei americane, cetăţenii din 

afara SUA nu beneficiază de niciun instrument judiciar sau administrativ pentru a-şi 

proteja drepturile, protecţia constituţională fiind acordată exclusiv cetăţenilor 

americani; întrucât lipsa de drepturi judiciare sau administrative anulează măsurile de 

protecţie a cetăţenilor UE prevăzute de Acordul PNR actual; 

Transferuri efectuate în baza Acordului de asistenţă juridică reciprocă în materie penală 

dintre UE şi SUA 

                                                 
1 http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-

contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la  

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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AQ. întrucât Acordul privind asistenţa juridică reciprocă în materie penală dintre UE şi 

SUA din 6 iunie 20031 a intrat în vigoare la 1 februarie 2010 şi vizează facilitarea 

cooperării dintre UE şi SUA în vederea combaterii mai eficace a infracţiunilor, cu 

respectarea drepturilor persoanelor şi a statului de drept; 

Acordul-cadru privind protecţia datelor în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare 

(„acordul generic”) 

AR. întrucât scopul acestui acord general este de a stabili cadrul juridic pentru transferurile 

de date cu caracter personal între UE şi SUA doar în scopurile prevenirii, anchetării, 

identificării sau urmăririi penale a infracţiunilor, inclusiv a infracţiunilor teroriste, în 

cadrul cooperării poliţieneşti şi judiciare în materie penală; întrucât negocierile au fost 

autorizate de Consiliu la 2 decembrie 2010; 

AS. întrucât acest acord ar trebui să stabilească principii clare şi precise, obligatorii din 

punct de vedere juridic, referitoare la prelucrarea datelor şi să recunoască în special 

dreptul cetăţenilor UE de accesare, rectificare şi suprimare a datelor cu caracter 

personal care îi privesc din SUA, dreptul la un mecanism de reparaţie administrativă şi 

judiciară pentru cetăţenii UE, precum şi la o supraveghere independentă a activităţilor 

de prelucrare a datelor; 

AT. întrucât, în Comunicarea sa din 27 noiembrie 2013, Comisia a afirmat că „acordul 

generic” ar trebui să genereze un nivel ridicat de protecţie a cetăţenilor de ambele părţi 

ale Oceanului Atlantic şi să consolideze încrederea europenilor în schimburile de date 

dintre UE şi SUA, constituind o bază pentru dezvoltarea cooperării în materie de 

securitate şi de viitoare parteneriate între UE şi SUA; 

AU. întrucât negocierile privind acordul nu au înregistrat progrese datorită poziţiei 

neschimbate a guvernului SUA de a nu recunoaşte drepturile efective la reparaţie 

administrativă şi judiciară pentru cetăţenii UE şi datorită intenţiei de a acorda vaste 

derogări de la principiile privind protecţia datelor stabilite de Acord, ca de exemplu 

limitarea scopului, păstrarea datelor sau transferarea lor mai departe pe plan intern sau 

în străinătate; 

Reforma privind protecţia datelor 

AV. întrucât cadrul juridic privind protecţia datelor din UE este în curs de revizuire în 

vederea stabilirii unui sistem cuprinzător, coerent, modern şi fiabil pentru toate 

activităţile de prelucrare a datelor de la nivelul Uniunii; întrucât, în ianuarie 2012, 

Comisia a prezentat un pachet de propuneri legislative, un regulament general privind 

protecţia datelor2, care va înlocui Directiva 95/46/CE şi va stabili o legislaţie uniformă 

la nivelul întregii Uniuni, şi o directivă3 care va prevedea un cadru armonizat pentru 

toate activităţile de prelucrare a datelor realizate de autorităţile de aplicare a legii în 

scopuri de aplicare a legii şi va reduce divergenţele actuale dintre legislaţiile naţionale; 

                                                 
1 JO L 181, 19.7.2003, p. 25 
2 COM(2012)11, 25.1.2012. 
3 COM(2012)10, 25.1.2012. 
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AW. întrucât, la 21 octombrie 2013, Comisia LIBE a adoptat raporturile legislative 

referitoare cele două propuneri şi o decizie referitoare la deschiderea negocierilor cu 

Consiliul vizând adoptarea unor instrumente juridice în cadrul acestei legislaturi; 

AX. întrucât, cu toate că Consiliul European din 24-25 octombrie 2013 a cerut o adoptarea 

oportună a unui cadru general solid al UE privind protecţia datelor, menit să încurajeze 

încrederea cetăţenilor şi a întreprinderilor în economia digitală, Consiliul nu a găsit o 

abordare generală în ceea ce priveşte Regulamentul general privind protecţia datelor şi 

Directiva1; 

Securitatea informatică şi cloud computingul  

AY. întrucât rezoluţia din 10 decembrie2 subliniază potenţialul economic al cloud 

computingului pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă; 

AZ. întrucât nivelul de protecţie a datelor într-un mediu de tip cloud nu trebuie să fie 

inferior nivelului de protecţie necesar în orice alt context de prelucrare a datelor; 

întrucât legislaţia Uniunii privind protecţia datelor, neutră din punct de vedere 

tehnologic, se aplică deja în integralitate serviciilor cloud computing din UE; 

BA. întrucât activităţile de supraveghere în masă oferă serviciilor de informaţii acces la 

datele cu caracter personal stocate de persoane fizice din UE în cadrul acordurilor 

pentru servicii de tip cloud cu mari furnizori de tehnologie de acest tip din SUA; 

întrucât serviciile de informaţii americane au accesat date cu caracter personal stocate 

pe servere situate pe teritoriul UE prin intruziuni în reţelele interne ale Yahoo sau 

Google3; întrucât astfel de activităţi constituie o încălcare a obligaţiilor internaţionale; 

întrucât nu este exclus ca informaţiile stocate în serviciile de tip cloud de către 

autorităţi sau întreprinderi publice, precum şi de instituţii ale statelor membre, să fi 

fost deopotrivă accesate de serviciile de informaţii; 

Supravegherea democratică a serviciilor de informaţii 

BB. întrucât serviciile de informaţii îndeplinesc o funcţie importantă în protejarea societăţii 

democratice în faţa ameninţărilor interne şi externe; întrucât acestea dispun de atribuţii 

şi de capacităţi speciale în acest sens; întrucât aceste atribuţii trebuie utilizate în cadrul 

statului de drept, în caz contrar riscând să îşi piardă legitimitatea şi să submineze 

natura democratică a societăţii; 

BC. întrucât nivelul ridicat de secretizare care este intrinsec serviciilor de informaţii – cu 

scopul de a evita punerea în pericol a operaţiunilor în curs de desfăşurare, dezvăluirea 

modus operandi sau punerea în pericol a vieţilor agenţilor – reprezintă un obstacol în 

calea transparenţei depline, a controlului public şi a examinării democratice sau 

judiciare normale; 

                                                 
1 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/RO/ec/139197.pdf 
2 AT-0353/2013 PE506.114V2.00. 
3 The Washington Post, 31 octombrie 2013. 
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BD. întrucât progresele tehnologiei au condus la intensificarea cooperării internaţionale în 

domeniul serviciilor de informaţii, implicând, de asemenea, schimbul de date cu 

caracter personal şi estompând de multe ori linia de demarcare dintre activităţile de 

informaţii şi cele de aplicare a legii; 

BE. întrucât majoritatea mecanismelor şi organismelor de supraveghere existente la nivel 

naţional au fost înfiinţate sau restructurate în anii ’90 şi nu au fost neapărat adaptate la 

progresele tehnologice rapide din ultimul deceniu;  

BF. întrucât supravegherea democratică a activităţilor serviciilor de informaţii se 

desfăşoară încă la nivel naţional, în ciuda intensificării schimbului de informaţii dintre 

statele membre ale UE şi dintre statele membre şi ţări terţe; întrucât există un decalaj 

din ce în ce mai mare între nivelul cooperării internaţionale, pe de o parte, şi 

capacităţile de supraveghere limitate la nivel naţional, pe de altă parte, ceea ce duce la 

un control democratic insuficient şi ineficace, 

Constatări principale 

1. consideră că dezvăluirile recente din presă ale denunţătorilor şi jurnaliştilor, alături de 

dovezile specializate obţinute pe parcursul anchetei, au contribuit la adunarea de probe 

care atestă existenţa unor sisteme vaste, complexe şi foarte avansate din punct de 

vedere tehnologic, concepute de serviciile de informaţii ale SUA şi ale unor state 

membre, pentru a colecta, a stoca şi a analiza date şi metadate privind comunicaţiile şi 

poziţia tuturor cetăţenilor din toată lumea la o scară nemaiîntâlnită şi într-un mod 

nediferenţiat şi fără a selecta persoanele suspectate; 

2. indică în special programele de spionaj ale NSA a SUA care au fost utilizate pentru 

supravegherea în masă a cetăţenilor UE prin accesul direct la severele centrale ale 

unor furnizori de internet printre primii în SUA (programul PRISM), prin analiza 

conţinutului şi a metadatelor (programul Xkeyscore), prin escamotarea criptărilor 

online (BULLRUN), prin acces la reţelele de computere şi telefonie şi prin acces la 

date privind poziţia, precum şi sistemele utilizate de serviciile de informaţii ale 

Regatului Unit, Cartierul General al Comunicaţiilor (GCHQ), ca de exemplu 

activitatea de supraveghere a cablurilor optice (programul Tempora) şi programul de 

decriptare (Edgehill); consideră că este probabil ca programe asemănătore, chiar dacă 

la o scară mai mică, să existe şi în alte state ale UE ca de exemplu Franţa (DGSE), 

Germania (BND) şi Suedia (FRA); 

3. ia act de afirmaţiile cu privire la pirateria cibernetică sau intruziunea în sistemele 

Belgacom a serviciilor de informaţii ale Regatului Unit, Cartierul General al 

Comunicaţiilor (GCHQ); reiterează afirmaţia Belgacom care nu a putut confirma dacă 

instituţiile UE au constituit ţinte ale atacurilor sau dacă au fost afectate şi care a 

declarat că programele ostile utilizate (malware) erau extrem de complexe şi 

necesitau, pentru a fi dezvoltate şi utilizate, folosirea de resurse financiare şi umane 

importante, care nu ar fi la îndemâna entităţilor private sau a hackerilor.4. afirmă 

faptul că încrederea a fost profund zdruncinată: încrederea dintre cei doi parteneri 

transatlantici, încrederea dintre statele membre ale UE, încrederea dintre cetăţeni şi 

guverne, încrederea în respectarea statului de drept şi încrederea în securitatea 

serviciilor informatice; consideră că pentru reconstruirea încrederii la toate nivelurile 
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este nevoie urgentă de un plan cuprinzător; 

5. ia act de faptul că unele guverne afirmă că aceste programe de supraveghere în masă 

sunt necesare pentru lupta împotriva terorismului; sprijină cu tărie lupta împotriva 

terorismului, însă este profund convins că acest lucru nu poate justifica nicicând 

programele secrete şi uneori chiar ilegale de supraveghere în masă; prin urmare, îşi 

exprimă îngrijorarea în ceea ce priveşte legalitatea, necesitatea şi proporţionalitatea 

acestor programe; 

6. consideră îndoielnic faptul că o colectare de date de asemenea amploare este călăuzită 

doar de lupta împotriva terorismului, întrucât presupune reunirea tuturor datelor 

posibile ale tuturor cetăţenilor; prin urmare, atrage atenţia asupra existenţei posibile 

altor motive care alimentează aceste activităţi, cum ar fi spionajul politic şi economic; 

7. pune sub semnul întrebării compatibilitatea activităţilor vaste de spionaj economic ale 

unor state membre cu legislaţia care reglementează piaţa internă şi concurenţa, astfel 

cum sunt definite la titlurile I şi VII din Tratatul privind funcţionarea Uniunii 

Europene; reafirmă principiul cooperării sincere, astfel cum este definit la articolul 4 

alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană şi principiul conform căruia 

statele membre „se abţin de la orice măsură care ar putea pune în pericol realizarea 

obiectivelor Uniunii”; 

8. remarcă faptul că tratatele internaţionale şi legislaţia UE şi a SUA , precum şi 

mecanismele de supraveghere naţionale, nu au reuşit să asigure echilibrul necesar şi 

răspunderea democratică; 

9. condamnă în cel mai dur mod cu putinţă colectarea la scară largă, sistemică şi 

nediferenţiată a datelor cu caracter personal ale unor persoane nevinovate, cuprinzând 

informaţii strict personale şi private; subliniază faptul că sistemele de supraveghere 

generală în masă de către serviciile de informaţii constituie o imixtiune gravă în 

drepturile fundamentale ale cetăţenilor; subliniază că viaţa privată nu este un drept de 

lux, ci reprezintă piatra de temelie a unei societăţi libere şi democratice; indică în 

continuare faptul că supravegherea în masă poate avea efecte negative asupra libertăţii 

presei, a libertăţii de gândire şi de expresie, şi că poate conduce la grave abuzuri de 

informaţii colectate împotriva adversarilor politici; subliniază faptul că aceste activităţi 

de supraveghere în masă pot genera acţiuni ilegale ale serviciilor de informaţii şi pot 

ridica probleme legate de extrateritorialitatea reglementărilor naţionale; 

10. consideră programele de supraveghere ca fiind încă un pas către constituirea unui stat 

complet protejat şi preventiv, care schimbă paradigma cunoscută a dreptului penal în 

societăţi democratice, care promovează în locul acesteia activităţi de aplicare a legii 

combinate cu activităţi de spionaj cu garanţii juridice neclare, care adesea nu respectă 

echilibrul democratic şi drepturile fundamentale, în special prezumţia de nevinovăţie; 

reaminteşte faptul că în acest sens hotărârea Curţii Constituţionale Federale din 

Germania1 referitor la interzicerea utilizării unor filtre preventive (‘präventive 

Rasterfahndung’) cu excepţia cazurilor în care există dovezi ale unui pericol concret la 

                                                 
1 nr. 1 BvR 518/02 din 4 aprilie 2006. 
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adresa altor drepturi majore protejate prin lege, în timp ce un pericol general sau 

tensiuni internaţionale nu sunt suficiente pentru a justifica astfel de măsuri; 

11. este convins de faptul că legile, tratatele şi tribunalele secrete încalcă statul de drept; 

subliniază că orice hotărâre a unei curţi sau a unui tribunal sau orice decizie a unei 

autorităţi administrative a unui stat din afara UE, care autorizează, în mod direct sau 

indirect, activităţi de supraveghere precum acelea care sunt examinate în cadrul acestei 

anchete, nu pot fi recunoscute sau aplicate în mod automat, ci trebuie să se aplice 

fiecăreia în parte procedurile adecvate de la nivel naţional privind recunoaşterea 

reciprocă şi asistenţa juridică, inclusiv regulile impuse de acordurile bilaterale; 

12. indică faptul că îngrijorările menţionate mai sus sunt exacerbate de progresele rapide 

ale tehnologiei şi ale societăţii; consideră că, având în vedere că internetul şi 

dispozitivele mobile sunt peste tot în viaţa modernă de zi cu zi („ubiquitous 

computing”) şi că modelul de afaceri al majorităţii furnizorilor de internet se bazează 

pe prelucrarea de date cu caracter personal de toate tipurile care pune în pericol 

integritatea persoanei, această problemă atinge dimensiuni nemaiîntâlnite; 

13. consideră că este evident faptul că, potrivit sublinierilor experţilor în tehnologie care 

au dat declaraţii în această anchetă, în stadiul actual al progresului tehnologic, nu 

există nicio garanţie nici pentru instituţiile publice ale UE şi nici pentru cetăţenii săi, 

în baza căreia securitatea informatică sau viaţa lor privată pot fi protejate de 

intruziunile unor ţări terţe bine echipate sau ale unor servicii de informaţii ale UE (nu 

există securitate informatică 100 %) remarcă faptul că această situaţie îngrijorătoare 

poate fi remediată numai dacă cetăţenii europeni sunt de acord să aloce suficiente 

resurse, atât umane, cât şi financiare, pentru a păstra independenţa şi autonomia 

Europei; 

14. respinge cu tărie noţiunea conform căreia aceste chestiuni reprezintă strict o problemă 

de securitate naţională şi ţin deci de competenţa exclusivă a statelor membre; 

reaminteşte o hotărâre recentă a Curţii de Justiţie conform căreia „deşi statele membre 

sunt cele care trebuie să ia măsurile adecvate pentru a asigura securitatea lor internă şi 

externă, simplul fapt că o decizie priveşte securitatea statului nu înseamnă că legislaţia 

Uniunii Europene nu se aplică”1; în plus, reaminteşte faptul că sunt în joc protecţia 

vieţii private a tuturor cetăţenilor UE, precum şi securitatea şi fiabilitatea tuturor 

reţelelor de comunicaţii din UE; prin urmare, este convins că discuţiile şi acţiunile de 

la nivelul UE sunt nu numai legitime, ci ele reprezintă şi o problemă care implică 

autonomia şi suveranitatea UE; 

15. salută actualele discuţii, anchete şi examinări pe tema acestei anchete în mai multe 

părţi ale lumii; subliniază faptul că companiile cu tehnologia cea mai avansată din 

întreaga lume s-au angajat pentru reforma globală a supravegherii guvernamentale, 

care necesită schimbări radicale ale legislaţiei naţionale privind supravegherea, 

inclusiv interzicerea la nivel internaţional a colectărilor de date în masă pentru a ajuta 

la menţinerea încrederii publice în internet; ia act cu mare interes de recomandările 

publicate recent de grupul de analiză al preşedintelui SUA privind tehnologiile în 

                                                 
1 nr. 1 BvR 518/02 din 4 aprilie 2006. 
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materie de spionaj şi comunicaţii; încurajează cu tărie guvernele să ţină cont de toate 

aceste îndemnuri şi recomandări şi să revizuiască fiecare cadrul naţional referitor la 

serviciile de informaţii în vederea instituirii unor garanţii şi a unei supravegheri 

adecvate; 

16. salută instituţiile şi experţii care au contribuit la această anchetă; regretă faptul că 

autorităţi din mai multe state membre au refuzat cooperarea în cadrul anchetei 

efectuate de Parlamentul European în numele cetăţenilor; salută deschiderea mai 

multor membri ai Congresului şi ai parlamentelor naţionale; 

17. este conştient de faptul că într-un timp atât de scurt a fost posibilă efectuarea doar a 

unei anchete preliminare referitor la toate chestiunile puse în discuţie din iulie 2013; 

recunoaşte amploarea dezvăluirilor implicate şi evoluţia acestora; adoptă prin urmare 

o abordare bazată pe un plan de acţiune anticipat care presupune un set de propuneri 

specifice şi un mecanism de monitorizare în cadrul următoarei legislaturi 

parlamentare, care să garanteze că respectivele concluzii rămân prioritare pe agenda 

politică a UE; 

18. intenţionează să solicite din partea Comisiei Europene desemnarea după alegerile din 

mai 2014 de angajamente politice ferme pentru a pune în aplicare propunerile şi 

recomandările acestei anchete; se aşteaptă la angajamente adecvate din partea 

candidaţilor din cadrul viitoarelor audieri parlamentare pentru noii comisari; 

Recomandări 
 
19. invită autorităţile SUA şi statelor membre ale UE să interzică activităţile secrete 

supraveghere în masă şi prelucrarea în masă a datelor cu caracter personal; 

20. invită anumite state membre ale UE, inclusiv Regatul Unit, Germania, Franţa, Suedia 

şi Ţările de Jos, să revizuiască în cazurile în care se impune legislaţia naţională şi 

practicile din cadrul activităţilor serviciilor de informaţii, astfel încât să asigure 

conformitatea acestora cu standardele convenţiei europene a drepturilor omului şi 

respectarea obligaţiilor acestora cu privire la drepturile fundamentale referitoare la 

protecţia datelor, viaţa privată şi prezumţia de nevinovăţie; având în vedere relatările 

numeroase din mass-media referitoare la supravegherea în masă în Regatul Unit, 

doreşte să sublinieze în special faptul că actualul cadru juridic bazat pe o interacţiune 

complexă dintre trei părţi separate de legislaţie – Human Rights Act (legea privind 

drepturile omului) din 1998, Intelligence Services Act (legea privind serviciile de 

informaţii) din 1994 şi Regulation of Investigatory Powers Act (legea privind 

reglementarea puterilor cu atribuţii de investigare) din 2000 – trebuie revizuit; 

21. invită statele membre să nu accepte date de la ţări terţe care au fost colectate în mod 

ilegal şi să nu permită pe teritoriul lor activităţi de supraveghere desfăşurate de 

guvernele sau serviciile ţărilor terţe care sunt ilegale în temeiul dreptului naţional sau 

care nu respectă garanţiile juridice prevăzute de instrumentele internaţionale sau ale 

UE, inclusiv protecţia drepturilor omului în baza TUE, a CEDO şi a Cartei drepturilor 

fundamentale a UE; 

22. invită statele membre să îşi îndeplinească imediat obligaţia pozitivă prevăzută de 



 

PR\1014703RO.doc 21/54 PE526.085v02-00 

 RO 

Convenţia europeană a drepturilor omului în ceea ce priveşte protejarea cetăţenilor săi 

de supravegherea efectuată de ţări terţe şi care contravine cerinţelor convenţiei, 

inclusiv în cazul în care este vizată garantarea securităţii naţionale, şi să garanteze că 

statul de drept nu este afectat de aplicarea extrateritorială a legislaţiei unei ţări terţe;  

23. invită Secretarul General al Consiliului Europei să demareze procedura bazată pe 

articolul 52 conform căreia „orice Înaltă Parte Contractantă va furniza, la solicitarea 

Secretarului General al Consiliului Europei, explicaţiile cerute asupra modului în care 

dreptul său intern asigură aplicarea efectivă a tuturor dispoziţiilor acestei convenţii”; 

24. invită statele membre să ia imediat măsurile adecvate, inclusiv acţiuni în instanţă, 

împotriva încălcării suveranităţii lor şi prin urmare a violării dreptului public 

internaţional, comise prin intermediul programelor de supraveghere în masă; de 

asemenea, invită statele membre ale UE să utilizeze toate măsurile internaţionale 

disponibile pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor UE, în special prin 

declanşarea procedurii reclamaţiilor între state în baza articolului 41 din Convenţia 

internaţională privind drepturile civile şi politice (ICCPR); 

25. invită SUA să revizuiască fără întârziere legislaţia, astfel încât să fie conformă cu 

dreptul internaţional, să recunoască viaţa privată şi celelalte drepturi ale cetăţenilor 

UE, să ofere reparaţii judiciare pentru cetăţenii UE şi să semneze protocolul adiţional 

care recunoaşte reclamaţiile individuale în temeiul ICCPR; 

26. se opune cu fermitate încheierii unui protocol adiţional sau a unor orientări anexate la 

Convenţia Consiliului Europei privind criminalitatea informatică (Convenţia de la 

Budapesta) privind accesul transfrontalier la date informatice stocate care ar putea 

legitima accesul serviciilor de informaţii la datele stocate într-o altă jurisdicţie fără 

autorizaţia statului în cauză şi fără folosirea instrumentelor existente de asistenţă 

juridică reciprocă, întrucât acest lucru ar putea avea drept urmare accesul liber la 

distanţă al autorităţilor de aplicare a legii la servere şi computere localizate în alte 

jurisdicţii şi ar intra în conflict cu Convenţia nr. 108 a Consiliului Europei. 

27. invită Comisia să efectueze înainte de iulie 2014 o evaluare a aplicabilităţii 

Regulamentului (CE) nr. 2271/96 la cazurile de conflict legislativ pentru transferuri de 

date cu caracter personal; 

Transferurile internaţionale de date 

Cadrul juridic al SUA privind protecţia datelor şi „sfera de siguranţă” a SUA 

28. remarcă faptul că întreprinderile pe care dezvăluirile mass-mediei le-au indicat ca fiind 

implicate în supravegherea în masă a cetăţenilor UE de către NSA a SUA sunt 

companii care şi-au autodeclarat adeziunea la „sfera de siguranţă”, acesta fiind 

instrumentul juridic utilizat pentru transferul datelor cu caracter personal din UE către 

SUA (Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple, LinkedIn); îşi exprimă 

îngrijorarea în legătură cu faptul că aceste organizaţii au recunoscut că nu criptează 

informaţiile şi comunicaţiile care circulă între centrele lor de date, făcând astfel 



 

PE526.085v02-00 22/54 PR\1014703RO.doc 

RO 

posibilă interceptarea informaţiilor de către serviciile de informaţii1; 

29. consideră că accesul pe scară largă a serviciilor de informaţii ale SUA la datele cu 

caracter personal din UE prelucrate în cadrul „sferei de siguranţă” nu respectă din start 

criteriile de derogare în baza „securităţii naţionale”; 

30. este de părere că, întrucât în contextul actual principiile „sferei de siguranţă” nu oferă 

o protecţie adecvată a cetăţenilor UE, aceste transferuri ar trebui efectuate prin 

intermediul altor instrumente, cum ar fi clauzele contractuale sau BCR care stabilesc 

garanţii şi protecţii specifice; 

31. invită Comisia să prezinte măsuri care să asigure suspendarea imediată a 

Deciziei 520/2000 a Comisiei, care a afirmat caracterul adecvat al principiilor de 

confidenţialitate ale „sferei de siguranţă” şi al întrebările de bază aferente, publicate de 

Departamentul Comerţului al SUA; 

32. invită autorităţile competente ale statelor membre, în special autorităţile de protecţie a 

datelor, să utilizeze atribuţiile de care dispun şi să suspende fără întârziere fluxurile de 

date către toate organizaţiile care şi-au autodeclarat adeziunea la principiile „sferei de 

siguranţă” şi să solicite ca fluxurile în cauză să fie realizate exclusiv în cadrul altor 

instrumente, cu condiţia ca acestea să prezinte garanţiile şi protecţiile adecvate cu 

privire la viaţa privată, drepturile fundamentale şi libertăţile persoanelor; 

33. invită Comisia să prezinte până în iunie 2014 o evaluare de ansamblu a cadrului 

privind viaţa privată din SUA care reglementează activităţile comerciale, de aplicare a 

legii şi de spionaj, ca urmare a faptului că sistemele juridice ale UE şi SUA în materie 

de protecţie a datelor cu caracter personal diferă din ce în ce mai mult; 

Transferuri către alte ţări terţe în baza deciziei privind caracterul adecvat 

34. reaminteşte că Directiva 95/46/CE prevede că transferul de date cu caracter personal 

către o ţară terţă poate fi efectuat doar în cazul în care, fără a aduce atingere 

conformităţii cu dispoziţiile naţionale adoptate în baza altor dispoziţii ale directivei, 

ţara terţă în cauză asigură un nivel adecvat de protecţie, scopul acestei dispoziţii 

vizând asigurarea continuităţii protecţiei garantate de legislaţia UE în materie de 

protecţie a datelor în cazurile în care date cu caracter personal sunt transferate în afara 

UE; 

35. reaminteşte că Directiva 95/46/CE prevede că caracterul adecvat al nivelului de 

protecţie asigurat de o ţară terţă trebuie evaluat ţinând cont de toate circumstanţele 

specifice unei operaţiuni de transfer de date sau unor operaţiuni de transfer de date; de 

asemenea, reaminteşte că directiva menţionată mai sus conferă totodată Comisiei 

competenţe de punere în aplicare conform cărora Comisia poate afirma dacă o ţară 

terţă asigură un nivel adecvat de protecţie în baza criteriilor prevăzute de 

Directiva 95/46/CE; totodată, Directiva 95/46/CE conferă Comisiei competenţa de a 

afirma dacă o ţară terţă nu asigură un nivel adecvat de protecţie; 

                                                 
1 The Washington Post, 31 octombrie 2013. 
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36. reaminteşte că în cazul din urmă statele membre trebuie să dispună măsurile necesare 

pentru a împiedica transferurile de date de acelaşi tip către ţara terţă în cauză şi că 

Comisia trebuie să deschidă negocierile în vederea remedierii situaţiei; 

37. invită Comisia şi statele membre să stabilească fără întârziere dacă nivelul adecvat de 

protecţie din Noua Zeelandă şi cel al legii canadiene privind protecţia informaţiilor cu 

caracter personal şi a documentelor electronice, aşa cum se stipulează în Deciziile 

Comisiei 2013/651 şi 2/2002 din 20 decembrie 2001, au fost afectate de implicarea 

serviciilor lor naţionale de informaţii în supravegherea în masă a cetăţenilor UE şi, 

după caz, să dispună măsuri adecvate de suspendare sau de contracarare a deciziilor 

privind caracterul adecvat; se aşteaptă ca Comisia să raporteze Parlamentului 

European în legătură cu constatările sale referitoare la ţările menţionate mai sus până 

cel târziu în decembrie 2014; 

Transferuri în baza clauzelor contractuale şi a altor instrumente 

38. reaminteşte că autorităţile naţionale de protecţie a datelor au arătat că nu au fost 

prevăzute în scris nici clauze contractuale tip nici BCR în cazurile de acces la datele 

cu caracter personal în scopuri de supraveghere în masă şi că un astfel de acces nu 

respectă clauzele de derogare de la clauzele contractuale sau de la BCR care se referă 

la derogări excepţionale justificate de interesul legitim într-o societate democratică şi 

numai atunci când acest lucru este necesar şi în mod proporţional; 

39. invită statele membre să interzică sau să suspende fluxurile de date către ţări terţe 

bazate pe clauze contractuale tip, pe clauze contractuale sau pe BCR autorizate de 

autorităţile naţionale competente în cazurile în care se dovedeşte că legislaţia în care 

se încadrează importatorul de date îi impune cerinţe care sunt cu mult peste restricţiile 

necesare într-o societate democratică şi care riscă să aibă efecte negative grave asupra 

garanţiilor oferite de legislaţia aplicabilă în materie de protecţie a datelor şi de clauzele 

contractuale, sau pentru că continuarea transferului ar genera un risc iminent de 

atingere gravă adusă persoanelor ale căror date sunt transferate; 

40. invită Grupul de lucru „Articolul 29” să elaboreze orientări şi recomandări privind 

garanţiile şi protecţiile care trebuie prevăzute de instrumentele contractuale pentru 

transferurile internaţionale de date cu caracter personal din UE în vederea asigurării 

protecţiei vieţii private, a drepturilor fundamentale şi a libertăţilor persoanelor, ţinând 

cont îndeosebi de legislaţiile din ţările terţe privind activităţile de spionaj şi securitatea 

naţională, precum şi implicarea companiilor care primesc date într-o ţară terţă în urma 

unor activităţi de supraveghere în masă ale serviciilor de informaţii ale ţării terţe; 

41. invită Comisia să examineze clauzele contractuale tip stabilite pentru a determina dacă 

acestea asigură protecţia necesară în ceea ce priveşte accesul la datele cu caracter 

personal transferate în baza clauzelor în scopuri de spionaj şi, dacă se dovedeşte a fi 

nevoie, să le revizuiască; 

Transferuri în baza Acordului de asistenţă juridică reciprocă  

                                                 
1  JO L 28, 30.1.2013, p. 12. 
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42. invită Comisia să efectueze înainte de finele anului 2014 o evaluare aprofundată a 

actualului Acord de asistenţă juridică reciprocă, în temeiul articolului 17 din acest 

acord, cu scopul de a verifica aplicarea sa efectivă şi de a vedea, în special, dacă SUA 

s-a folosit în mod real de acest acord pentru a obţine informaţii sau probe din UE şi 

dacă acordul a fost ocolit pentru a obţine informaţii direct din UE, şi de a evalua 

impactul acordului asupra drepturilor fundamentale ale persoanelor; o astfel de 

evaluare nu ar trebui să se refere exclusiv la declaraţiile oficiale ale SUA ca elemente 

suficiente pentru analiză, ci să se bazeze pe evaluări specifice ale UE; această 

examinare aprofundată ar trebui să abordeze şi consecinţele aplicării structurii 

constituţionale a UE asupra acestui instrument în vederea conformităţii cu dreptul 

Uniunii, luând în considerare în special Protocolul nr. 36 şi articolul 10 al acestuia, 

precum şi Declaraţia nr. 50 referitoare la acest protocol; 

Asistenţa reciprocă a UE în materie penală 

43. solicită Consiliului şi Comisiei să informeze Parlamentul în legătură cu utilizarea 

efectivă de către statele membre a Convenţiei privind asistenţa reciprocă în materie 

penală între statele membre, în special titlul III referitor la interceptarea 

telecomunicaţiilor; invită Comisia să înainteze o propunere, în conformitate cu 

Declaraţia nr. 50, referitoare la Protocolul nr. 36, potrivit solicitării, înainte de finele 

anului 2014 în vederea adaptării acestuia la cadrul prevăzut de Tratatul de la Lisabona; 

Transferuri realizate în cadrul acordurilor TFTP şi PNR  

44. este de părere că informaţiile furnizate de Comisia Europeană şi de Trezoreria SUA nu 

clarifică faptul dacă serviciile de informaţii ale SUA au acces la mesageria financiară a 

SWIFT din UE prin interceptarea reţelelor SWIFT sau a sistemelor de operare ale 

băncilor sau a reţelelor de comunicaţii, singure sau în cooperare cu serviciile naţionale 

de informaţii din UE sau fără a face apel la canalele bilaterale existente de asistenţă 

juridică reciprocă şi de cooperare judiciară; 

45. reiterează Rezoluţia sa din 23 octombrie 2013 şi cere Comisiei suspendarea Acordului 

TFTP; 

46. invită Comisia Europeană să răspundă îngrijorărilor datorate faptului că trei din cele 

mai importante sisteme computerizate de rezervare folosite de companiile aeriene în 

toată lumea sunt situate în SUA şi că datele din PNR sunt salvate în sisteme de tip 

cloud care funcţionează pe teritoriul SUA şi se supun dreptului american, care nu este 

adecvat pentru protecţia datelor; 

Acordul-cadru privind protecţia datelor în domeniul cooperării poliţieneşti şi judiciare 

(„acordul generic”) 

47. consideră că o soluţie satisfăcătoare în cadrul „acordului generic” constituie o premisă 

pentru restaurarea completă a încrederii între partenerii transatlantici; 

48. cere reluarea imediată a negocierilor cu SUA cu privire la „acordul generic”, care ar 

trebui să prevadă drepturi clare ale cetăţenilor UE şi reparaţii administrative şi 

judiciare care să fie efectiv aplicate în SUA fără nicio discriminare; 
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49. cere Comisiei şi Consiliului să nu iniţieze noi acorduri sectoriale sau contracte 

referitoare la transferul de date cu caracter personal în scopuri de aplicare a legii, atât 

timp cât „acordul generic” nu a intrat în vigoare; 

50. îndeamnă Comisia să raporteze în detaliu despre diferitele puncte ale mandatului de 

negociere şi despre ultimele schimbări ale situaţiei până în aprilie 2014; 

Reforma privind protecţia datelor  

51. invită Preşedinţia Consiliului şi majoritatea statelor membre care sunt favorabile unui 

nivel ridicat de protecţie a datelor să dea dovadă de aptitudini de lider şi de 

responsabilitate şi să intensifice activitatea referitoare la pachetul de măsuri privind 

protecţia datelor în vederea adoptării acestora în 2014, astfel încât cetăţenii UE să se 

poată bucura de o protecţie mai bună în viitorul foarte apropiat; 

52. subliniază faptul că atât Regulamentul, cât şi Directiva privind protecţia datelor sunt 

necesare pentru protejarea drepturilor fundamentale a persoanelor şi prin urmare 

trebuie abordate ca un pachet de adoptat în acelaşi timp, în vederea asigurării că toate 

activităţile de prelucrare a datelor din UE oferă un nivel ridicat de protecţie în orice 

împrejurare; 

Cloud computingul 

53. ia act de faptul că încrederea în tehnologia de tip cloud şi în furnizorii acestei 

tehnologii a fost afectată în mod negativ de practicile menţionate mai sus; subliniază 

prin urmare că dezvoltarea serviciilor de tip cloud din Europa reprezintă un element 

esenţial pentru creştere şi ocuparea forţei de muncă, pentru încrederea în aceste 

servicii şi în furnizorii lor, precum şi pentru asigurarea unui nivel ridicat al protecţiei 

datelor cu caracter personal; 

54. îşi exprimă din nou îngrijorările serioase cu privire la divulgarea directă obligatorie a 

datelor şi a informaţiilor cu caracter personal din UE, prelucrate în temeiul unor 

acorduri privind serviciile de cloud, către autorităţile din ţările terţe de către furnizorii 

de servicii de cloud sub rezerva legislaţiei din ţara terţă sau prin utilizarea unor servere 

de stocare localizate în ţări terţe, şi în legătură cu accesul direct de la distanţă la datele 

şi informaţiile cu caracter personal prelucrate de autorităţile de aplicare a legii şi de 

serviciile de informaţii din ţările terţe; 

55. regretă faptul că acest tip de acces este obţinut de obicei prin aplicarea directă de către 

autorităţile din ţările terţe a propriilor norme de drept, fără a se utiliza instrumentele 

internaţionale destinate cooperării judiciare, cum ar fi acordurile de asistenţă judiciară 

reciprocă sau alte forme de cooperare judiciară: 

56. invită Comisia şi statele membre să accelereze lucrările parteneriatului european 

pentru cloud; 

57. reaminteşte că toate întreprinderile care furnizează servicii în UE trebuie să respecte, 

fără excepţie, dreptul UE şi sunt răspunzătoare pentru orice încălcări ale acestuia; 
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Acordul referitor la parteneriatul transatlantic pentru comerţ şi investiţii (TTIP) 

58. recunoaşte că UE şi SUA continuă negocierile în vederea unui parteneriat transatlantic 

pentru comerţ şi investiţii, care este de o importanţă strategică majoră pentru crearea 

de creştere economică şi pentru posibilitatea ca atât UE, cât şi SUA să stabilească 

viitoare standarde normative generale; 

59. subliniază în mod deosebit, având în vedere importanţa economiei digitale pentru 

relaţiile şi pentru obiectivul reconstruirii încrederii UE-SUA, faptul că Parlamentul 

European va fi de acord cu acordul TTIP final doar cu condiţia ca acordul să respecte 

în totalitate drepturile fundamentale recunoscute de Carta UE, şi că protecţia vieţii 

private a persoanelor în raport cu prelucrarea şi diseminarea datelor cu caracter 

personal trebuie să rămână reglementată de articolul XIV din Acordul General privind 

Comerţul cu Servicii (GATS); 

Supravegherea democratică a serviciilor de informaţii 

60. subliniază că, în ciuda faptului că supravegherea activităţilor serviciilor de informaţii 

ar trebui să se bazeze deopotrivă pe legitimitate democratică (cadru juridic solid, 

autorizare ex ante şi verificare ex post) şi pe capacitate şi expertiză tehnică adecvate, 

acestea lipsesc în mod dramatic majorităţii actualelor organisme de supraveghere din 

UE şi SUA, în special în ceea ce priveşte capacităţile tehnice; 

61. ca şi în cazul Echelon, invită toate parlamentele naţionale care nu au făcut-o să 

instituie supravegherea rezonabilă a activităţilor de spionaj de către parlamentari sau 

de organisme de experţi cu atribuţii juridice de investigare; invită parlamentele 

naţionale să asigure că astfel de comisii/organisme de supraveghere dispun de 

suficiente resurse, expertiză tehnică şi mijloace juridice pentru a putea să controleze în 

mod efectiv serviciile de informaţii; 

62. solicită instituirea unui grup la nivel înalt care să consolideze cooperarea în domeniul 

activităţilor de spionaj la nivelul UE, alături de un mecanism de supraveghere adecvat 

care să asigure deopotrivă legitimitatea democratică şi capacitatea tehnică adecvată; 

subliniază că grupul la nivel înalt ar trebui să coopereze îndeaproape cu parlamentele 

naţionale pentru a propune acţiuni viitoare de întreprins în vederea intensificării 

colaborării în domeniul supravegherii la nivelul UE; 

63. invită acest grup la nivel înalt să definească standardele minime sau orientări la nivelul 

UE cu privire la supravegherea (ex ante sau ex post) a serviciilor de informaţii pe baza 

bunelor practici existente şi a recomandărilor adresate de organismele internaţionale 

(ONU, Consiliul Europei); 

64. invită grupul la nivel înalt să stabilească limite stricte cu privire la durata 

supravegherii dispuse cu excepţia cazului în care continuarea supravegherii este 

justificată cum se cuvine de către autoritatea de autorizare/supraveghere; 

65. invită grupului la nivel înalt să elaboreze criterii referitoare la o transparenţă sporită, 
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bazată pe principiul general al accesului la informaţii şi pe aşa-numitele „principii 

Tshwane”1; 

66. intenţionează să organizeze o conferinţă cu organismele naţionale de supraveghere, 

parlamentare sau independente, până la finele anului 2014; 

67. invită statele membre să utilizeze bunele practici cu scopul de a ameliora accesul 

organismelor lor de supraveghere la informaţii referitoare la activităţile de spionaj 

(inclusiv la informaţii clasificate şi informaţii din alte servicii) şi de a conferi 

competenţa de efectuare a inspecţiilor pe teren, competenţe solide de investigare, 

resurse adecvate şi expertiză specializată, independenţă absolută faţă de guvernele 

respective şi de a prevede obligaţia de raportare către parlamentele respective; 

68. invită statele membre la dezvoltarea cooperării între organismele de supraveghere, în 

special în cadrul Reţelei europene a autorităţilor naţionale de supraveghere a 

serviciilor de informaţii (ENNIR); 

69. îndeamnă Comisia să prezinte până în septembrie 2014 o propunere referitoare la baza 

juridică pentru activităţile Centrului de analiză a informaţiilor al UE (IntCen), precum 

şi la un mecanism adecvat de supraveghere adaptat acestui tip de activităţi, incluzând 

raportări regulate către Parlamentul European; 

70. solicită Comisiei să prezinte până în septembrie 2014 o propunere referitoare la 

procedura privind certificatul de securitate a personalului UE, întrucât actualul sistem, 

care se bazează pe certificatul de securitate acordat de statul membru al resortisantului, 

prevede diferite cerinţe şi durate ale procedurilor în cadrul sistemelor naţionale, 

generând tratamente diferite pentru deputaţii în Parlamentul European şi echipa 

acestora în funcţie de naţionalitate; 

71. reaminteşte că dispoziţiile acordului interinstituţional dintre Parlamentul European şi 

Consiliu privind transmiterea şi prelucrarea de către Parlamentul European a 

informaţiilor clasificate deţinute de Consiliu în alte chestiuni decât cele vizate de 

domeniul politicii externe şi de securitate comune ar trebui utilizate în vederea 

ameliorării supravegherii la nivelul UE; 

Agenţiile UE 

72. solicită organismului comun de supraveghere al Europol, alături de autorităţile 

naţionale de protecţie a datelor, să realizeze o inspecţie comună înainte de finele 

anului 2014 pentru a verifica dacă informaţiile şi datele cu caracter personal partajate 

cu Europol au fost obţinute în mod legal de către autorităţile naţionale, în special dacă 

informaţiile sau datele au fost iniţial obţinute prin intermediul serviciilor de informaţii 

din UE sau dintr-o ţară terţă, şi dacă se aplică măsuri adecvate pentru prevenirea 

utilizării şi diseminării unor astfel de informaţii sau date;  

                                                 
1 The Global Principles on National Security and the Right to Information (Principiile globale privind securitatea 

naţională Şi dreptul la informaţie), iunie 2013. 
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73. invită Europol să solicite autorităţilor competente din statele membre, în conformitate 

cu competenţele sale, de a demara investigaţii cu privire la posibile infracţiuni şi 

atacuri informatice comise de guverne sau de entităţi private în cadrul activităţilor 

controlate; 

Libertatea de exprimare  

74. îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu ameninţări crescânde la adresa libertăţii 

presei şi impactul dur asupra jurnaliştilor a intimidării de către autorităţile publice, în 

special în ceea ce priveşte protejarea confidenţialităţii surselor jurnalistice; reiterează 

îndemnurile exprimate în Rezoluţia sa din 21 mai 2013 referitoare la „Carta UE: 

norme standard pentru libertatea mass-mediei în UE”;  

75. consideră că încarcerarea dlui Miranda şi confiscarea materialului aflat în posesia sa în 

baza secţiunii 7 din Legea privind terorismul din 2000 (precum şi cererea către ziarul 

The Guardian de a distruge sau de a preda materialul) constituie o interferenţă cu 

dreptul la libertatea de exprimare astfel cum este recunoscută de articolul 10 din 

CEDO şi articolul 11 din Carta UE; 

76. invită Comisia să înainteze o propunere pentru un cadru cuprinzător privind protejarea 

denunţătorilor la nivelul UE, acordându-se o atenţie deosebită specificităţii denunţării 

din domeniul activităţii de spionaj, pentru care dispoziţiile referitoare la denunţarea 

din domeniul financiar se pot dovedi a fi insuficiente şi incluzând garanţii solide de 

imunitate; 

Securitatea informatică în UE  

77. subliniază că incidentele recente au arătat în mod clar vulnerabilitatea acută a UE şi în 

special a instituţiilor UE, a guvernelor şi a parlamentelor naţionale, a marilor companii 

europene, a infrastructurilor şi a reţelelor informatice europene, în faţa atacurilor 

sofisticate care folosesc programe informatice complexe; remarcă faptul că aceste 

atacuri necesită resurse financiare şi umane foarte mari, astfel încât cel mai probabil 

ele pornesc de la entităţi publice care acţionează în numele guvernelor străine sau 

chiar în numele unor guverne naţionale din UE care le sprijină; în acest context, 

consideră cazul pirateriei sau intruziunii în compania de telecomunicaţii Belgacom ca 

fiind un exemplu îngrijorător al unui atac asupra capacităţii informatice a UE; 

78. este de părere că dezvăluirile privind supravegherea în masă care au declanşat această 

criză pot fi folosite ca o oportunitate pentru ca UE să ia iniţiativa de a construi o 

capacitate informatică autonomă ca resursă cheie pentru mijlocul legislaturii; invită 

Comisia şi statele membre să utilizeze achiziţiile publice ca o pârghie de a sprijini 

această capacitate de resurse din UE, făcând din standardele privind securitatea şi viaţa 

privată o cerinţă cheie în achiziţiile publice de bunuri şi servicii informatice; 

79. îşi exprimă profunda îngrijorare în legătură cu faptul că informaţii conform cărora 

serviciile de informaţii străine au încercat să reducă standardele de securitate 

informatică şi să instaleze aplicaţii „backdoor” într-un mare număr de sisteme 

informatice;  
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80. solicită tuturor statelor membre, Comisiei, Consiliului şi Consiliului European să 

abordeze lipsa periculoasă de autonomie a UE în termeni de instrumente informatice, 

companii şi furnizori de servicii IT (hardware, software, servicii şi reţele), şi de 

capacităţi de codare şi criptare; 

81. solicită Comisiei, organismelor de standardizare şi Agenţiei europene pentru 

securitatea reţelelor şi a informaţiilor (ENISA) să elaboreze, până în septembrie 2014, 

standarde minime de securitate şi confidenţialitate şi orientări generale pentru 

sistemele informatice, reţele şi servicii, inclusiv serviciile de tip cloud, pentru a proteja 

mai bine datele cu caracter personal ale cetăţenilor UE; consideră că asemenea 

standarde ar trebui să fie stabilite printr-un proces deschis şi democratic, care să nu fie 

condus de o singură ţară, entitate sau întreprindere multinaţională; este de părere că 

îngrijorărilor legitime privind aplicarea legii şi activităţile de spionaj de care trebuie să 

se şină cont pentru a sprijini lupta împotriva terorismului nu trebuie să conducă la o 

subminare generală a fiabilităţii sistemelor informatice; 

82. subliniază faptul că atât companiile de telecomunicaţii, cât şi autorităţile de 

reglementare a telecomunicaţiilor din UE şi de la nivel naţional au neglijat în mod 

evident securitatea informatică a utilizatorilor şi clienţilor lor; invită Comisia să 

utilizeze din plin atribuţiile de care dispune în temeiul Directivei-cadru asupra 

confidenţialităţii şi comunicaţiilor electronice pentru a consolida protecţia 

confidenţialităţii comunicaţiilor prin adoptarea de măsuri care să asigure că 

echipamentul terminal este compatibil cu dreptul utilizatorilor de a controla şi de a 

proteja datele lor cu caracter personal, şi care să asigure un nivel ridicat de securitate a 

reţelelor şi serviciilor de telecomunicaţii, inclusiv prin impunerea unei criptări de 

ultimă generaţie a comunicaţiilor; 

83. sprijină strategia informatică a UE, însă consideră că aceasta nu acoperă toate 

ameninţările posibile şi că ar trebui lărgită pentru a include comportamentele ostile ale 

statelor; 

84. invită Comisia să prezinte până cel târziu în ianuarie 2015, un plan de acţiune pentru 

consolidarea independenţei informatice a UE, inclusiv o abordare mai coerentă a 

capacităţilor tehnologice în dezvoltare din domeniul IT la nivelul UE (inclusiv sisteme 

informatice, echipamente, servicii, cloud computing, programe de criptare şi 

anonimizare) şi a protecţiei infrastructurilor informatice critice (inclusiv în termeni de 

proprietate şi vulnerabilitate); 

85. invită Comisia, în cadrul viitorului program de lucru din programul Orizont 2020, să 

analizeze dacă trebuie alocate mai multe resurse către cercetarea europeană, 

dezvoltarea, inovarea şi formarea din domeniul tehnologiilor IT în creştere, în special 

tehnologiile şi infrastructurile de consolidare a confidenţialităţii, criptologia, securitate 

informatică, soluţii de securitate open-source şi societatea informaţională; 

86. cere Comisiei să traseze actualele responsabilităţi şi să revizuiască până cel târziu în 

iunie 2014 nevoia unui mandat mai vast, o mai bună coordonare şi/sau resurse 

suplimentare şi capacităţi tehnice în ceea ce priveşte Centrul de combatere a 

infracţiunilor informatice al Europol, Agenţia Uniunii Europene pentru Securitatea 

Reţelelor şi a Informaţiilor (ENISA), Centrul de răspuns la incidente de securitate 
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cibernetică (CERT-UE) şi Autoritatea Europeană pentru Protecţia Datelor (AEPD) 

astfel încât acestea să fie mai eficiente în investigarea unor breşe informatice grave în 

UE şi să realizeze (sau să ajute statele membre şi organismele UE să realizeze) 

investigaţii tehnice pe teren în cazul breşelor informatice importante; 

87. consideră că este necesar ca UE să fie sprijinită de Academia IT a UE care reuneşte 

cei mai buni experţi europeni din toate domeniile conexe, care au sarcina de a oferi 

tuturor instituţiilor şi organismelor relevante ale UE consiliere ştiinţifică privind 

tehnologiile din domeniul IT, inclusiv strategiile privind securitatea; ca prim pas, cere 

Comisiei să creeze un grup de experţi independent; 

88. invită Secretariatul Parlamentului European să efectueze până cel târziu în septembrie 

2014 o analiză şi o evaluare amănunţite a fiabilităţii securităţii informatice a 

Parlamentului European, care să pună accent pe: mijloace bugetare, resurse umane, 

capacităţi tehnice, organizare internă şi toate elementele relevante, pentru a obţine un 

nivel ridicat de securitate al sistemelor informatice ale PE; consideră că o astfel de 

evaluare trebuie să furnizeze cel puţin o analiză a informaţiilor şi recomandări 

referitoare la: 

 nevoia unor audituri de securitate regulate, riguroase şi independente şi de teste 

de penetrare, cu experţi aleşi din afara PE asigurând astfel transparenţa şi 

garantând credibilitatea lor faţă de ţări terţe sau orice alte tipuri de interese 

legitime; 

 includerea în cererile de oferte privind noile sisteme IT a unor cerinţe specifice 

legate de securitatea/confidenţialitatea IT, inclusiv posibilitatea unei cerinţe 

referitoare la programe informatice open-source ca o condiţie de achiziţie; 

 lista întreprinderilor din SUA care au contract cu Parlamentul European în 

domeniile IT şi telecomunicaţiilor, având în vedere dezvăluirile despre 

contractele NSA cu companii precum RSA, ale căror produse sunt folosite de 

Parlamentul european pentru a proteja accesul la distanţă la datele deputaţilor 

în Parlamentul European şi ale echipelor lor; 

 fiabilitatea şi soliditatea programelor informatice comerciale ale părţilor terţe 

utilizate de instituţiile UE în sistemele lor informatice cu privire la penetrările 

şi intruziunile autorităţilor de aplicare a legii sau ale serviciilor de informaţii 

din UE sau ţări terţe. 

 utilizarea mai multor sisteme open-source şi mai puţin a sistemelor comerciale 

concepute la comandă; 

 impactul folosirii sporite a instrumentelor mobile (smartphone, tablete, 

profesionale sau personale) şi efectele acestora asupra securităţii informatice a 

sistemului; 

 securitatea comunicaţiilor între diferite locuri de desfăşurare a activităţii 

Parlamentului European şi a sistemelor informatice utilizate în cadrul 

Parlamentului European; 
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 folosirea şi locaţia serverelor şi a centrelor informatice pentru sistemele IT ale 

PE şi implicaţiile asupra securităţii şi integrităţii respectivelor sisteme; 

 punerea efectivă în aplicare a normelor existente privind breşele de securitate şi 

notificarea promptă a autorităţilor competente de către furnizorii IT în legătură 

cu reţele de telecomunicaţii disponibile pentru marele public; 

 utilizarea stocării de tip cloud de către PE, inclusiv tipul de date care este stocat 

în cloud, modul în care este protejat conţinutul şi accesul la cloud şi locul unde 

este situat cloudul, clarificând regimul juridic aplicabil privind protecţia 

datelor; 

 un plan care să permită folosirea sporită a unor tehnologii criptografice, în 

special criptarea de tip autentificare end-to-end pentru toate serviciile IT şi de 

comunicaţii, ca de exemplu cloud computing, e-mail, mesageria instant şi 

telefoanele; 

 folosirea semnăturii electronice în e-mail; 

 o analiză a avantajelor utilizării a GNU Privacy Guard, ca standard de criptare 

din oficiu pentru e-mailuri care ar permite în acelaşi timp utilizarea 

semnăturilor digitale; 

 posibilitatea de a institui un serviciu sigur de mesagerie instant în cadrul 

Parlamentului European care să permită o comunicare sigură, păstrând pe 

servere doar conţinutul criptat; 

89. invită toate instituţiile şi agenţiile UE să realizeze o astfel de evaluare până cel târziu 

în decembrie 2014, în special Consiliul European, Consiliul, Serviciul de Acţiune 

Externă (inclusiv delegaţiile UE), Comisia, Curtea de Justiţie şi Banca Centrală 

Europeană; invită statele membre să efectueze evaluări similare; 

90. subliniază faptul că în ceea ce priveşte acţiunea externă a UE, evaluările nevoilor 

bugetare aferente ar trebui efectuate pentru a se lua primele măsuri fără întârziere cu 

privire la Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE) şi să fie alocate fondurile 

adecvate în proiectul de buget pentru 2015; 

91. este de părere că sistemele IT la scară mare utilizate în materie de libertate, securitate 

şi justiţie, cum ar fi Sistemul II de Informaţii Schengen, Sistemul de informaţii privind 

vizele, Eurodac şi eventuale sisteme viitoare, ar trebui să fie dezvoltate şi folosite, 

astfel încât să asigure că datele nu sunt compromise ca urmare a cererilor SUA în 

temeiul „Patriot Act”; cere agenţiei eu-LISA să raporteze Parlamentului privind 

fiabilitatea sistemelor în vigoare până la finele anului 2014; 

92. solicită Comisiei şi SEAE să ia măsuri la nivel internaţional, în special în colaborare 

cu ONU şi în cooperare cu parteneri interesaţi (ca de exemplu Brazilia), şi să pună în 

aplicare strategia UE pentru o guvernanţă democratică a internetului în vederea 

prevenirii unei influenţe abuzive asupra activităţilor ICANN (societatea care atribuie 

nume de domenii şi numere în cadrul internetului) şi IANA (autoritatea însărcinată cu 
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atribuirea numerelor adreselor internet) de către persoane fizice, companii sau state 

prin asigurarea unei reprezentării a tuturor părţilor interesate în aceste organisme; 

93. solicită ca structura generală a internetului în termeni de fluxuri de date şi stocare să 

fie reconsiderată, urmărind minimizarea datelor, mai multă transparenţă şi mai puţine 

depozite centralizate de date brute, precum şi evitarea rutării inutile a traficului pe 

teritoriul ţărilor care nu respectă standardele de bază privind drepturile fundamentale, 

protecţia datelor şi viaţa privată; 

94. invită statele membre, în cooperare cu ENISA, Centrul european de combatere a 

infracţiunilor informatice al Europol, centrele de răspuns la incidente de securitate 

cibernetică (CERT) şi autorităţile naţionale de protecţie a datelor, precum şi unităţile 

de combatere a infracţiunilor informatice, să demareze o campanie de educare şi de 

sensibilizare care să dea cetăţenilor posibilitatea să facă alegeri mai informate referitor 

la datele pe care decid să le publice pe internet şi la cât de bine să le protejeze, inclusiv 

printr-o „igienă digitală”, criptare şi tehnologie securizată de tip cloud, utilizând la 

maximum platforma cu informaţii de interes public prevăzută de Directiva privind 

serviciile universale; 

95. solicită Comisiei ca până în septembrie 2014 să evalueze posibilităţile de încurajare a 

producătorilor de programe şi echipamente informatice pentru introducerea unui nivel 

sporit de securitate şi confidenţialitate prin caracteristici prezente din etapa de 

producţie, inclusiv posibilitatea de a introduce responsabilitatea juridică pe de o parte 

a producătorilor cu privire la puncte slabe cunoscute, dar neremediate sau instalarea 

unor „backdoors” secrete şi a unor mijloace de descurajare pentru colectarea în masă, 

abuzivă şi disproporţionată, de date cu caracter personal şi la nevoie să prezinte 

propuneri legislative; 

Reconstruirea încrederii  

96. consideră că ancheta a arătat că SUA are nevoie să restaureze încrederea partenerilor 

săi, întrucât sunt în joc activităţile serviciilor sale de informaţii; 

97. subliniază că această criza de încredere se referă la:  

 spiritul de cooperare cu UE, întrucât unele activităţi naţionale de spionaj pot 

periclita atingerea obiectivelor Uniunii; 

 cetăţeni, care şi-au dat seama că nu numai ţările terţe sau companiile 

multinaţionale, ci şi propriul lor guvern pot să îi spioneze; 

 respectarea statului de drept şi credibilitatea unor garanţii democratice într-o 

societate digitală; 

Între UE şi SUA 

98. reaminteşte importantul parteneriat istoric şi strategic dintre statele membre ale UE şi 

SUA, bazat pe o convingere comună în democraţie, statul de drept şi drepturile 

fundamentale; 
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99. consideră că supravegherea în masă a cetăţenilor şi spionarea liderilor politici de către 

SUA au produs daune majore în relaţiile dintre UE şi SUA şi au avut un impact 

negativ asupra încrederii în organizaţiile SUA care acţionează în UE; acest lucru 

continuă să fie exacerbat de lipsa unor remedieri judiciare şi administrative în vederea 

unor compensări pentru cetăţenii UE în temeiul legislaţiei SUA, în special atunci când 

activităţi de supraveghere sunt folosite în scopuri de spionaj; 

100. recunoaşte faptul că, în contextul provocărilor mondiale cu care se confruntă UE şi 

SUA, parteneriatul transatlantic trebuie să fie consolidat în continuare şi că este 

esenţială continuarea cooperării transatlantice în domeniul combaterii terorismului; cu 

toate acestea, insistă asupra faptului că trebuie luate măsuri clare de către SUA pentru 

restabilirea încrederii şi accentuarea valorilor comune fundamentale pe care se 

bazează parteneriatul; 

101. este pregătit să se angajeze în mod activ într-un dialog cu parteneri din SUA astfel 

încât, în cadrul dezbaterii americane în curs de desfăşurare de la nivel public şi din 

cadrul Congresului cu privire la reformarea supravegherii şi la revizuirea 

supravegherii serviciilor de informaţii, să abordeze drepturile cetăţenilor UE la viaţă 

privată, să asigure garantarea unor drepturi egale la informare şi protecţia 

confidenţialităţii în faţa tribunalelor americane şi să evite perpetuarea actualei 

discriminări; 

102. insistă asupra demarării unor reforme necesare şi a instituirii unor garanţii reale pentru 

cetăţenii UE cu scopul de a asigura că folosirea supravegherii şi a prelucrării de date în 

scopuri de spionaj străin se limitează la condiţii clar specificate şi se bazează pe o 

suspiciune rezonabilă sau o cauză probabilă a unei activităţi teroriste sau infracţionale; 

subliniază că acest obiectiv trebuie să facă obiectul unui control imparţial şi 

transparent; 

103. consideră că este nevoie de semnale politice clare de la partenerii noştri americani 

pentru a demonstra că SUA face diferenţa între aliaţi şi adversari; 

104. îndeamnă Comisia şi administraţia SUA să abordeze, în contextul negocierilor în curs 

de desfăşurare referitoare la „acordul generic” UE-SUA privind transferul de date în 

scopuri de aplicare a legii, drepturile la reparaţie informaţională şi judiciară ale 

cetăţenilor UE şi să încheie aceste negocieri, în conformitate cu angajamentul luat în 

cadrul reuniunii ministeriale în materie de justiţie şi afaceri interne dintre UE şi SUA 

din 18 noiembrie 2013, înainte de vara anului 2014; 

105. încurajează SUA să adere la Convenţia Consiliului Europei pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal ale 

acestora (Convenţia nr. 108), având în vedere că a aderat la Convenţia privind 

infracţionalitatea informatică în 2001, consolidând astfel baza juridică comună între 

aliaţii transatlantici; 

106. solicită instituţiilor UE să exploreze posibilitatea de a stabili cu SUA un cod de 

conduită care să garanteze că SUA nu desfăşoară activităţi de spionaj împotriva 

instituţiilor şi infrastructurilor UE; 
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În interiorul Uniunii Europene 

107. consideră de asemenea că implicarea şi activităţile statelor membre ale UE a condus la 

o pierdere a încrederii; este de părere că restabilirea încrederii pierdute se va face 

numai prin clarificarea scopurilor şi mijloacelor folosite în activităţile de 

supraveghere, prin dezbaterea publică şi, în cele din urmă, prin revizuirea legislaţiei, 

inclusiv consolidarea sistemului de control imparţial al PE; 

108. este conştient că statele membre ale UE continuă discuţiile bilaterale cu autorităţile 

SUA pe tema afirmaţiilor de spionaj şi că unele state membre au încheiat (Regatul 

Unit) sau prevăd încheierea (Germania, Franţa) aşa-numitelor „acorduri anti-spionaj”; 

subliniază că aceste state membre trebuie să respecte întru totul interesele UE în 

ansamblul lor; 

109. consideră că astfel de acorduri nu ar trebui să încalce Tratatele europene, în special 

principiul cooperării sincere [în temeiul articolului 4 alineatul (3) din TUE] şi nici să 

submineze politicile UE în general şi, în special, cele referitoare la piaţa internă, 

concurenţă loială şi dezvoltare economică, industrială şi socială; îşi rezervă dreptul de 

a invoca procedurile tratatului în cazul în care astfel de acorduri se dovedesc a fi 

contrare coeziunii Uniunii sau principiilor fundamentale care stau la baza ei; 

La nivel internaţional 

110. solicită Comisiei să prezinte până cel târziu în ianuarie 2015 o strategie a UE privind 

guvernanţa democratică a internetului; 

111. solicită statelor membre să răspundă invitaţiei la cea de a 35-a Conferinţă 

internaţională a comisarilor privind protecţia datelor şi a vieţii private pentru a sprijini 

adoptarea unui protocol adiţional la articolul 17 din Convenţia internaţională privind 

drepturile politice şi civile (ICCPR), care ar trebui să se bazeze pe standardele 

elaborate şi adoptate de conferinţa internaţională şi pe dispoziţiile din Comentariul 

general nr. 16 anexat la convenţie în vederea creării unor standarde mondiale 

aplicabile în materie de protecţie a datelor şi a vieţii private în conformitate cu statul 

de drept;  cere Înaltului Reprezentant/Vicepreşedinte al Comisiei şi al Serviciului de 

Acţiune Externă să adopte o poziţie proactivă; 

112. solicită statelor membre să elaboreze o strategie coerentă şi solidă în cadrul ONU, care 

să sprijine în special rezoluţia privind dreptul la viaţă privată în era digitală iniţiată de 

Brazilia şi Germania, astfel cum a fost adoptată în cadrul celei de a treia Comisii a 

Adunării Generale a ONU (Comisia pentru drepturile omului) din 27 noiembrie 2013; 

Plan de priorităţi: un habeas corpus digital european  

113. hotărăşte să prezinte cetăţenilor UE, instituţiilor şi statelor membre recomandările de 

mai sus sub forma unui plan de priorităţi pentru viitoarea legislatură; 

114. hotărăşte să lanseze un habeas corpus digital european pentru protejarea vieţii private 

aflat sub monitorizarea Parlamentului European şi bazat pe şapte acţiuni, după cum 

urmează: 
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Acţiunea 1: adoptarea pachetului de măsuri privind protecţia datelor în 2014; 

Acţiunea 2: încheierea „acordului generic” între UE şi SUA care să asigure 

mecanisme adecvate de reparaţii pentru cetăţenii UE în cazuri de transfer de date 

din UE în SUA în scopuri de aplicare a legii: 

Acţiunea 3: suspendarea „sferei de siguranţă” până la finalizarea unei analize 

complete şi remedierea actualelor lipsuri, asigurându-se că transferurile de date cu 

caracter personal în scopuri comerciale din Uniune în SUA pot fi efectuate doar în 

conformitate cu cele mai ridicate standarde ale UE; 

Acţiunea 4: suspendarea acordului TFTP până la (i) finalizarea negocierilor din 

cadrul „acordului generic”; (ii) finalizarea unei investigaţii detaliate bazate pe o 

analiză a UE şi abordarea adecvată a tuturor îngrijorărilor menţionate de Parlament 

în Rezoluţia sa din 23 octombrie;  

Acţiunea 5: protejarea statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor 

UE, cu accent pe ameninţările la adresa libertăţii presei şi confidenţialitatea 

profesională (inclusiv relaţia avocat-client) precum şi protecţia sporită a 

denunţătorilor;  

Acţiunea 6: elaborarea unei strategii europene privind independenţa informatică (la 

nivel naţional şi la nivelul UE); 

Acţiunea 7: evoluţia UE ca un jucător de referinţă cu privire la guvernanţa 

democratică şi neutră a internetului; 

115. solicită instituţiilor europene şi statelor membre să sprijine şi să promoveze habeas 

corpusul digital european; îşi ia angajamentul de a acţiona ca un paznic al drepturilor 

cetăţenilor UE, conform următorului calendar de monitorizare a punerii în aplicare: 

 aprilie-iulie 2014 : un grup de monitorizare bazat pe o echipă de anchetă a 

comisiei LIBE responsabil de monitorizarea oricăror noi dezvăluiri din mass-

media referitoare la mandatul anchetei şi controlul punerii în aplicare a acestei 

rezoluţii; 

 începând din iulie 2014: un mecanism de supraveghere durabil pentru 

transferurile de date şi reparaţiile judiciare cuvenite în cadrul comisiei 

competente; 

 primăvara anului 2014: o solicitare formală adresată Consiliului European de a 

include habeas corpusul digital european în orientările adoptate în temeiul 

articolului 68 din TFUE;  

 toamna anului 2014: un angajament că habeas corpusul digital european alături 

de recomandările aferente vor servi ca un criteriu-cheie pentru aprobarea 

următoarei Comisii; 

 2014-2015: reunirea regulată unui grup pe tema încredere/date/drepturile 
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cetăţenilor între Parlamentul European şi Congresul SUA, precum şi cu alte 

parlamente implicate ale ţărilor terţe, inclusiv Brazilia; 

 2014-2015: o conferinţă cu organismele de supraveghere a serviciilor de 

informaţii ale parlamentelor naţionale europene; 

 2015: o conferinţă care să reunească experţi europeni de înalt nivel în diferite 

domenii care concură la securitatea informatică (inclusiv matematică, 

criptografie şi tehnologiile de consolidare a confidenţialităţii) pentru a ajuta la 

stimularea unei strategii informatice a UE pentru următoarea legislatură; 

116. încredinţează Preşedintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluţie Consiliului 

European, Consiliului, Comisiei, parlamentelor şi guvernelor statelor membre, 

autorităţilor naţionale de protecţie a datelor, AEPD, eu-LISA, ENISA, Agenţiei pentru 

Drepturi Fundamentale, Grupului de lucru „Articolul 29”, Consiliului Europei, 

Congresului Statelor Unite ale Americii, administraţiei SUA, preşedintelui, guvernului 

şi parlamentului Republice Federative a Braziliei şi Secretarului General al 

Organizaţiei Naţiunilor Unite. 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 
„Misiunea suveranului, fie el un monarh sau o adunare, o reprezintă până la urmă, 

motivul pentru care i s-a încredinţat puterea suverană 

şi anume asigurarea siguranţei poporului.” 

Hobbes, Leviathan (capitolul XXX) 

 

„Nu putem să lăudăm societatea noastră altora bazându-ne 

pe standardele fundamentale care 

 o fac demnă de a fi lăudată.” 

 Lord Bingham of Cornhill, 

Fost Lord Chief al justiţiei pentru Anglia şi Ţara Galilor 

 

 

Metodologia 

Începând cu iulie 2013, Comisia de anchetă LIBE a fost avut sarcina extrem de dificilă de a 

îndeplini mandatul1 şedinţei plenare privind investigarea supravegherii electronice în masă a 

cetăţenilor UE într-un timp foarte scurt, mai puţin de 6 luni. 

În toată această perioadă, a organizat peste 15 audieri care s-au referit la fiecare din grupul de 

probleme specifice menţionate în rezoluţia din 4 iulie, şi a analizat declaraţiile experţilor din 

partea UE şi SUA reprezentând o varietate largă de experienţe şi domenii: instituţiile UE, 

parlamentele naţionale, Congresul SUA, academicieni, jurnalişti, societatea civilă, specialişti 

în securitate şi tehnologie, precum şi întreprinderi private. Mai mult, o delegaţie a Comisiei 

LIBE a vizitat Washington în 28-30 octombrie 2013 pentru a avea întâlniri cu reprezentanţii 

ramurilor executive şi legislative (academicieni, avocaţi, experţi în securitate, reprezentanţi ai 

companiilor)2. O delegaţie a Comisiei pentru afaceri externe (AFET) a fost de asemenea 

prezentă la Washington în aceeaşi perioadă. Unele reuniuni au fost organizate împreună. 

O serie de documente de lucru3 au fost elaborate în comun de raportor, raportorii alternativi4 

din diferite grupuri politice şi 3 membri ai Comisiei AFET5 şi au prezentat principalele 

constatări ale anchetei. Raportorul ar dori să mulţumească tuturor raportorilor alternativi şi 

membrilor AFET pentru cooperarea lor strânsă şi angajamentul important pe parcursul acestui 

proces dificil. 

Amploarea problemei 

Un accent sporit pe securitate alături de progresele tehnologice au permis statelor să 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-

prov(2013)0322_en.pdf  
2 A se vedea raportul delegaţiei de la Washington. 
3 A se vedea anexa I. 
4 Lista raportorilor alternativi: Axel Voss (EPP), Sophia in’t Veld (ALDE), Jan Philipp Albrecht 

(GREENS/ALE), Timothy Kirkhope (EFD), Cornelia Ernst (GUE).  
5 Lista membrilor AFET: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP), Ana Gomes (S&D), Annemie Neyts-

Uyttebroeck (ALDE). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
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cunoască despre cetăţeni mai multe lucruri decât oricând până în prezent. Fiind capabile 

să colecteze date privind conţinutul comunicaţiilor, precum şi metadate, şi prin faptul că 

urmăresc activităţile electronice ale cetăţenilor, în special utilizarea telefoanelor inteligente şi 

a tabletelor, serviciile de informaţii pot, de fapt, să ştie totul despre o persoană. Se pare că 

aceste evoluţii tehnologice au contribuit, pe lângă alţi factori, la o transformare 

fundamentală a activităţii şi a practicilor agenţiilor de informaţii, care au abandonat 

conceptul tradiţional de supraveghere individualizată ca măsură necesară şi 

proporţională de luptă împotriva terorismului, în favoarea unor sisteme de 

supraveghere în masă. 

Acest proces de intensificare a supravegherii în masă nu a mai făcut până acum obiectul 

unei dezbateri publice sau a unei luări democratice de decizii. Trebuie să discutăm 

obiectivul şi sfera supravegherii, precum şi statutul acesteia într-o societate democratică. 

Indică situaţia creată de dezvăluirile lui Edward Snowden o schimbare generală a 

societăţii către acceptarea sfârşitului vieţii private în schimbul securităţii? Ne 

confruntăm oare cu o încălcare a vieţii private şi a intimităţii atât de ample încât nu numai 

infractorii, ci şi companiile din domeniul IT şi serviciile de informaţii să cunoască orice 

detaliu legat de viaţa unui cetăţean? Trebuie oare să acceptăm acest lucru fără alte discuţii? 

Sau legislatorul este acela căruia îi revine responsabilitatea de a adapta politica şi 

instrumentele juridice disponibile pentru a limita riscurile şi pentru a preveni alte daune în 

cazul în care forţe mai puţin democratice preiau puterea ? 

Reacţiile la adresa supravegherii în masă şi o dezbatere publică 

Dezbaterea pe marginea supravegherii în masă nu se desfăşoară în mod egal în interiorul UE. 

De fapt în multe state membre, dezbaterea publică este minimă, iar atenţia mass-mediei 

variază. Germania pare să fie ţara în care reacţiile la dezvăluirile făcute au fost cele mai 

aprinse cu discuţii publice larg răspândite cu privire la consecinţele acestor dezvăluiri. În 

Regatul Unit şi în Franţa, în pofida investigaţiilor efectuate de The Guardian şi Le Monde, 

reacţiile par a fi mai restrânse, fapt ce a fost legat de presupusa implicare a serviciilor 

naţionale de informaţii ale acestor ţări în activităţi alături de NSA. Comisia de anchetă LIBE a 

putut lua cunoştinţă de contribuţii preţioase din partea organismelor parlamentare de 

supraveghere din Belgia, Ţările de Jos, Danemarca şi chiar Norvegia; cu toate acestea, 

parlamentul britanic şi cel francez au refuzat să participe. Aceste diferenţe demonstrează încă 

o dată gradul inegal al echilibrului din interiorul UE în ceea ce priveşte aceste aspecte şi 

faptul că este nevoie de mai multă cooperare între organismele parlamentare responsabile de 

supraveghere. 

Ca urmare a dezvăluirilor făcute de Edward Snowden în mass-media, dezbaterea publică s-a 

desfăşurat în jurul a două tipuri principale de reacţii. Pe de o parte, sunt cei care neagă 

legitimitatea informaţiilor publicate pe motiv că cea mai mare parte a relatărilor din mass-

media se bazează pe o interpretare greşită; în plus, fără a dezminţi dezvăluirile, mulţi 

contrazic validitatea acestora datorită afirmaţiilor referitoare la riscurile pe care le prezintă 

pentru securitatea naţională şi lupta împotriva terorismului. 

Pe de altă parte, sunt aceia care consideră că informaţiile furnizate necesită o dezbatere 

informată şi publică, deoarece amploarea problemelor pe care le ridică la adresa unor subiecte 

cheie pentru o democraţie, inclusiv: statul de drept, drepturile fundamentale, viaţa privată a 
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cetăţenilor, răspunderea publică a serviciilor de aplicare a legi şi a serviciilor de informaţii, 

etc. Aceasta este evident poziţia jurnaliştilor şi editorilor de la cele mai mari cotidiene din 

lume care participă la dezvăluiri, inclusiv The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, The 

Washington Post şi Glenn Greenwald. 

Cele două tipuri de reacţii descrise mai sus se bazează pe o serie de motive care, dacă sunt 

urmate până la capăt, pot conduce până la decizii contrare în legătură cu faptul dacă UE ar 

trebui sau nu să reacţioneze. 

5 motive de a nu acţiona 

 

– Argumentul legat de activităţile de spionaj şi de securitatea naţională: UE nu are 

competenţe 

Dezvăluirile făcute de Edward Snowden se referă la activităţile de spionaj ale SUA şi ale 

unor state membre, însă securitatea naţională este o competenţă de la nivel naţional, UE 

neavând competenţe în asemenea chestiuni (cu excepţia securităţii interne a UE) şi prin 

urmare nu este posibilă nicio acţiune la nivelul UE. 

– Argumentul referitor la terorism: pericolul reprezentat de denunţător 

Orice acţiuni realizate ca urmare a acestor dezvăluiri sau chiar şi simpla lor luare în 

considerare nu face decât să slăbească şi mai mult SUA şi UE deopotrivă, întrucât nu 

interzice publicarea de documente al căror conţinut chiar dacă este prelucrat, aşa cum 

explică persoane din mass-media implicate, poate oferi informaţii preţioase grupurilor 

teroriste. 

– Argumentul referitor la trădare: denunţătorul nu are nicio legitimitate 

Aşa cum au afirmat unele voci din SUA şi din Regatul Unit, orice dezbatere lansată sau 

orice acţiune plănuită ca urmare a dezvăluirilor lui E. Snowden sunt din start distorsionate 

şi irelevante întrucât s-ar baza pe un act iniţial de trădare. 

– Argumentul referitor la realism: interese strategice generale 

Chiar dacă se vor confirma unele greşeli şi activităţi ilegale, acestea trebuie puse în 

balanţă cu nevoia de a menţine relaţia specială dintre SUA şi Europa cu scopul de a apăra 

interesele comune economice, de afaceri şi de politică externă. 

– Argumentul referitor la buna guvernare: ai încredere în guvernul tău 

Guvernele SUA şi guvernele din UE au fost alese în mod democratic. În domeniul 

securităţii, şi chiar atunci când sunt desfăşurate activităţi de spionaj în vederea luptei 

împotriva terorismului, acestea respectă din principiu standardele democratice. Prezumţia 

unei guvernări corecte şi legale se bazează nu numai pe bunăvoinţa a celor care deţin 

puterea executivă din aceste state, ci şi pe mecanismul de echilibru prevăzut de sistemele 

lor constituţionale. 

După cum se poate vedea, motivele de a nu acţiona sunt numeroase şi solide. Acest lucru 
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poate explica motivul pentru care majoritatea guvernelor din UE, după unele reacţii iniţiale 

puternice, au preferat să nu acţioneze. Principala acţiune a Consiliului de miniştri a fost 

constituirea unui grup transatlantic de experţi privind protecţia datelor care s-a reunit de trei 

ori şi care a elaborat un raport final. Se presupune că un al doilea grup s-ar fi reunit pe 

chestiuni legate de activităţile de spionaj între autorităţile SUA şi UE, dar nu se cunoaşte nicio 

informaţie. Consiliul european a abordat problema supravegherii într-o simplă declaraţie a 

şefilor de state şi guverne1.Până acum doar câteva parlamente naţionale au demarat anchete.  

5 motive de a acţiona 

– Argumentul referitor la supravegherea în masă: în ce societate vrem să trăim?  

Încă de la primele dezvăluiri din iunie 2013, s-a făcut în mod constant referire la romanul 

lui George Orwell „1984”. De la atacurile din 9-11 septembrie, accentul pus pe securitate 

şi trecerea la o supraveghere unei persoane identificate şi specifice a afectat serios şi a 

subminat conceptul de viaţă privată.  Atât istoria Europei şi a SUA ne arată pericolele unei 

supravegheri în masă şi apropierea de societăţile fără viaţă privată. 

– Argumentul referitor la drepturile fundamentale: 

Supravegherea în masă şi nediferenţiată ameninţă drepturile fundamentale ale cetăţenilor la 

viaţă privată, protecţia datelor, libertatea presei, un proces corect care sunt toate prevăzute 

de tratatele UE, Carta drepturilor fundamentale şi CEDO. Aceste drepturi nu pot fi ocolite 

sau negociate pentru niciun alt avantaj aşteptat în schimb cu excepţia cazului în care acest 

lucru este prevăzut în mod corespunzător în instrumentele juridice şi respectă întru totul 

tratatele. 

– Argumentul referitor la securitatea internă a UE 

Competenţa naţională privind problemele de spionaj şi securitate naţională nu exclude o 

competenţă paralelă a UE. UE şi-a exercitat competenţele conferite de Tratate în probleme 

legate de securitatea internă prin luarea de decizii privind o serie de instrumente 

legislative şi acorduri internaţionale care vizează combaterea infracţiunilor grave şi a 

terorismului şi prin instituirea unei strategii de securitate internă şi a unor agenţii cu 

activitate în acest domeniu. În plus, alte servicii au fost create care răspund unei nevoi de 

cooperare sporită la nivelul UE în materie de spionaj: INTCEN (din cadrul SEAE) şi 

Autoritatea de coordonare a luptei împotriva terorismului (din cadrul secretariatului 

general al Consiliului), ambele fără o bază juridică. 

– Argumentul referitor la supravegherea defectuoasă 

 În timp ce serviciile de informaţii îndeplinesc funcţia de a proteja împotriva ameninţărilor 

                                                 
1 Concluziile Consiliului European din 24-25 octombrie 2013, în special: „Şefii de stat sau de guvern au luat act 

de intenţia Franţei şi Germaniei de a viza discuţii bilaterale cu SUA în scopul ajungerii la o înţelegere, înainte de 

sfârşitul anului, cu privire la relaţiile reciproce din respectivul domeniu. Aceştia au luat act de faptul că alte ţări 

din UE sunt binevenite să se alăture acestei iniţiative. De asemenea, şefii de stat sau de guvern au atras atenţia 

asupra Grupului de lucru existent UE-SUA cu privire la aspectul conex al protecţiei datelor şi au solicitat 

progrese rapide şi constructive în acest sens.” 
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interne şi externe, acestea trebuie să acţioneze în cadrul statului de drept şi pentru a face 

acest lucru trebuie să se supună unui mecanism de supraveghere strict şi minuţios. 

Supravegherea democratică a activităţilor de spionaj se desfăşoară la nivel naţional, însă 

datorită naturii internaţionale a ameninţărilor la adresa securităţii au loc numeroase 

schimburi de informaţii între statele membre şi cu ţări terţe ca SUA; sunt necesare 

ameliorări ale mecanismelor de supraveghere atât la nivel naţional, cât şi la nivelul UE 

pentru ca mecanismele tradiţionale de supraveghere să nu devină ineficace şi depăşite. 

–  

Efectul de şoc asupra mass-mediei şi protejarea denunţătorilor 

 

Dezvăluirile făcute de Edward Snowden şi rapoartele ulterioare din presă au subliniat rolul 

esenţial al mass-mediei într-o democraţie, şi anume asigurarea răspunderii guvernelor. În 

cazul în care mecanismele de supraveghere nu pot împiedica sau remedia supravegherea în 

masă, rolul mass-mediei şi al denunţătorilor de a dezvălui eventuale ilegalităţi sau folosiri 

abuzive ale puterii este extrem de important. Reacţii din partea autorităţilor SUA şi a 

Regatului Unit au demonstrat vulnerabilitatea presei şi a denunţătorilor şi nevoia urgentă de a 

face mai mult pentru a-i proteja.  

Uniunea Europeană este chemată să aleagă între politica afaceri obişnuite (motive suficiente 

de a nu acţiona, aşteaptă şi vezi) şi politica verifică realitatea (supravegherea nu este un lucru 

nou, însă există destule dovezi de o amploare nemaiîntâlnită cu privire la domeniul de acţiune 

şi capacităţile agenţiilor de informaţii care impun ca UE să acţioneze). 

Habeas corpus într-o societate bazată pe supraveghere 

În 1679, parlamentul britanic a adoptat Habeas Corpus Act (legea privind habeas corpus) ca 

un pas important către asigurarea dreptului de a fi judecat în cazuri de jurisdicţii rivale şi 

conflicte ale legilor. În prezent democraţiile asigură drepturi adecvate pentru un condamnat 

sau deţinut care fizic se supune unei proceduri penale sau este urmărit penal. Însă datele care 

îl privesc, aşa cum sunt postate, prelucrate, stocate sau urmărite în reţelele digitale formează 

un corp de date cu caracter personal, un fel de corp virtual specific fiecărei persoane, care 

dezvălui mult despre identitatea acestei persoane, obiceiurile şi preferinţele ei de toate 

felurile.  

Habeas corpus este recunoscut ca un instrument juridic fundamental de a garanta libertatea 

persoanei în faţa acţiunii arbitrare a statului. Ceea ce ne trebuie în prezent este o extindere a 

habeas corpus la era digitală. Sunt în joc dreptul la viaţă privată, respectarea integrităţii şi 

demnităţii persoanei. Colectarea masivă de date fără respectarea normelor de protecţia a 

datelor din UE şi încălcări specifice ale principiului de proporţionalitate în cursa de prelucrare 

a datelor contravin tradiţiei constituţionale din statele membre şi fundamentelor ordinii 

constituţionale europene.  

Principala noutate în prezent este că aceste riscuri nu îşi au sursa doar în activităţile 

infracţionale (pentru combaterea cărora legislatorul UE a adoptat o serie de instrumente) sau 

eventualele atacuri informatice din partea guvernelor ţărilor cu un grad scăzut de democraţie. 

Devine evident că astfel de riscuri pot de asemenea veni din partea serviciilor de aplicare a 

legii sau a serviciilor de informaţii ale ţărilor democratice care îi supun pe cetăţenii sau 

întreprinderile UE unor conflicte legislative ce generează un grad mai redus de certitudine 
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juridică şi eventuale încălcări ale drepturilor fără mecanisme adecvate de compensare.  

Guvernanţa reţelelor trebuie să asigure siguranţa datelor cu caracter personal. Înainte ca 

statele moderne să se dezvolte, nu era garantată siguranţa pe drumuri sau în oraşe, iar 

integritatea fizică era ameninţată. În prezent, în ciuda dominării vieţii de zi cu zi, autostrăzile 

informaţionale nu sunt sigure. Integritatea datelor digitale trebuie să fie asigurată, împotriva 

infractorilor desigur, dar şi împotriva oricărui abuz de putere din partea autorităţilor statului 

sau a contractorilor şi companiilor privaţi în baza unor garanţii secrete şi imparţiale. 

Recomandările Comisiei de anchetă LIBE 

Multe din problemele ridicate în prezent sunt foarte asemănătoare cu acelea dezvăluite de 

ancheta Parlamentului European privind programul Echelon în 2001. Imposibilitatea 

legislaturii anterioare de a continua în sensul constatărilor şi al recomandărilor din ancheta 

Echelon ar trebui să reprezinte o lecţie importantă pentru această anchetă. Acesta este motivul 

pentru care această Rezoluţie, care recunoaşte amploarea dezvăluirilor implicate şi evoluţia 

acestora, propune anticipat un plan de acţiune şi se asigură că există propuneri specifice 

înaintate în legătură cu acţiunile de urmat în cadrul următoarei legislaturi parlamentare care 

garantează că respectivele concluzii rămân prioritare pe agenda politică a UE. 

Pe baza acestei evaluări, raportorul ar dori să supună votului Parlamentului următoarele 

măsuri: 

Un habeas corpus digital european pentru protejarea vieţii private bazat pe 7 acţiuni: 

Acţiunea 1: adoptarea pachetului de măsuri privind protecţia datelor în 2014; 

Acţiunea 2: încheierea „acordului generic” dintre UE şi SUA care să asigure 

mecanisme adecvate de reparaţii pentru cetăţenii UE în cazuri de transfer de date 

din UE în SUA în scopuri de aplicare a legii; 

Acţiunea 3: suspendarea „sferei de siguranţă” până la finalizarea unei analize 

complete şi remedierea actualelor lipsuri, asigurându-se că transferurile de date cu 

caracter personal în scopuri comerciale din Uniune în SUA pot fi efectuate doar în 

conformitate cu cele mai ridicate standarde ale UE; 

Acţiunea 4: suspendarea acordului TFTP până la (i) finalizarea negocierilor din 

cadrul „acordului generic”; (ii) finalizarea unei investigaţii detaliate bazate pe o 

analiză a UE şi abordarea adecvată a tuturor îngrijorărilor menţionate de Parlament 

în Rezoluţia sa din 23 octombrie;  

Acţiunea 5: protejarea statului de drept şi a drepturilor fundamentale ale cetăţenilor 

UE, cu accent pe ameninţările la adresa libertăţii presei şi confidenţialitatea 

profesională (inclusiv relaţia avocat-client) precum şi protecţia sporită a 

denunţătorilor;  

Acţiunea 6: elaborarea unei strategii europene privind independenţa informatică (la 

nivel naţional şi la nivelul UE); 
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Acţiunea 7: evoluţia UE ca un jucător de referinţă cu privire la guvernanţa 

democratică şi neutră a internetului; 

După încheierea anchetei, Parlamentul European ar trebui să acţioneze în continuare ca un 

paznic al drepturilor cetăţenilor, UE având următorul calendar de monitorizare a punerii în 

aplicare: 

 aprilie-iulie 2014: un grup de monitorizare bazat pe o echipă de anchetă a 

comisiei LIBE responsabil de monitorizarea unor noi dezvăluiri din mass-

media referitoare la mandatul anchetei şi controlul punerii în aplicare a acestei 

rezoluţii; 

 începând din iulie 2014: un mecanism de supraveghere durabil pentru 

transferurile de date şi remedierile cuvenite în cadrul comisiei competente; 

 primăvara anului 2014: o solicitare formală adresată Consiliului European de a 

include habeas corpusul digital european în orientările adoptate în temeiul 

articolului 68 din TFUE;  

 toamna anului 2014: un angajament că habeas corpusul digital european alături 

de recomandările aferente vor servi ca un criteriu-cheie pentru aprobarea 

următoarei Comisii; 

 2014-2015: reunirea regulată unui grup pe tema încredere/date/drepturile 

cetăţenilor între Parlamentul European şi Congresul SUA, precum şi cu alte 

parlamente implicate ale ţărilor terţe, inclusiv Brazilia; 

 2014-2015: o conferinţă cu organismele europene de supraveghere a serviciilor 

de informaţii ale parlamentelor naţionale europene; 

 2015: o conferinţă care să reunească experţi europeni de înalt nivel în diferite 

domenii care concură la securitatea informatică (inclusiv matematică, 

criptografie şi tehnologiile de consolidare a confidenţialităţii) pentru a ajuta la 

stimularea unei strategii informatice a UE pentru următoarea legislatură; 
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ANEXA I : LISTA DOCUMENTELOR DE LUCRU 

 
Comisia de anchetă LIBE 

 

 

Raportor şi 

raportori 

alternativi: 

coautori 

 

Domenii 

 

Rezoluţia PE 

din 4 iulie 2013 

(a se vedea 

punctele 15-16) 

 

dl Moraes 

(S&D) 

Programele de supraveghere ale SUA şi UE şi 

impactul acestora asupra drepturilor fundamentale ale 

cetăţenilor UE 

 

16 (a) (b) (c) (d) 

dlVoss 

(PPE) 

Activităţile de supraveghere ale SUA în ceea ce 

priveşte datele UE şi posibilele implicaţii asupra 

acordurilor şi cooperării transatlantice 

  

16 (a) (b) (c) 

dna In’t Veld 

(ADLE) 

şi dna Ernst 

(GUE) 

Supravegherea democratică a serviciilor de informaţii 

ale statelor membre şi a organismelor de informaţii ale 

UE 

 

15, 16 (a) (c) (e) 

dl Albrecht 

(Verts/ALE) 

Relaţia dintre practicile de supraveghere din UE şi 

SUA şi dispoziţiile UE privind protecţia datelor 

16 (c) (e) (f) 

dl Kirkhope 

(ECR) 

Sfera securităţii internaţionale, europene şi naţionale 

în perspectiva UE 

 

16 (a) (b) 

AFET 3 

membri 

Aspecte ale politicii externe din cadrul anchetei 

privind supravegherea electronică în masă a 

cetăţenilor UE 

 

16 (a) (b) (f) 
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ANEXA II: LISTA AUDIERILOR ŞI A EXPERŢILOR 

 

COMISIA DE ANCHETĂ LIBE 

PRIVIND PROGRAMUL DE SUPRAVEGHERE AL NSA A SUA 

ORGANISMELE DE SUPRAVEGHERE DIN DIFERITE STATE MEMBRE 

ŞI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR FUNDAMENTALE ALE 

CETĂŢENILOR UE ŞI ASUPRA COOPERĂRII TRANSATLANTICE ÎN MATERIE DE 

JUSTIŢIE ŞI AFACERI INTERNE 

 

 

Ca urmare a Rezoluţiei Parlamentului European din 4 iulie 2013 (articolul 16), Comisia LIBE 

a organizat o serie de audieri pentru a reuni informaţii legate de diferitele aspecte aflate în joc, 

pentru a evalua impactul activităţilor în cauză, în special referitor la drepturile fundamentale 

şi normele de protecţie a datelor, pentru a analiza mecanismele de reparaţii şi pentru a 

prezenta recomandări în vederea protejării drepturilor cetăţenilor, precum şi pentru a 

consolida securitatea informatică a instituţiilor UE. 

 

 
 

Data Obiect Experţi 

5 septembrie 2

013, 15.00-

18.30 (BXL) 

 

- Schimb de opinii cu jurnaliştii 

autori ai dezvăluirilor şi care au 

făcut publice faptele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Evoluţii în activitatea Comisiei 

temporare privind sistemul de 

interceptare ECHELON  

 

 dl Jacques FOLLOROU, Le 

Monde 

 dl Jacob APPELBAUM, 

jurnalist de investigaţii, 

dezvoltator de programe 

informatice şi cercetător în 

domeniul securităţii 

informatice în cadrul 

Proiectului Tor  

 Alan RUSBRIDGER, 

redactor-şef la Guardian News 

and Media (prin 

videoconferinţă)  

 

 dl Carlos COELHO (deputat 

în Parlamentul European), fost 

preşedinte al Comisiei 

temporare privind sistemul de 

interceptare ECHELON  

 dl Gerhard SCHMID (fost 

deputat în Parlamentul 

European şi raportor pentru 

Raportul privind ECHELON 

din 2001) 

 dl Duncan CAMPBELL, 
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jurnalist de investigaţii şi autor 

al raportului STOA 

„Capacităţile de interceptare în 

2000” 
 

12 septembrie 

2013  

10.00 – 12.00 

(STR) 

- Feedback al întrunirii grupului de 

experţi transatlantic UE-SUA din 

19-20 septembrie 2013 – metoda de 

lucru şi cooperarea cu Comisia de 

anchetă LIBE (In camera) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Schimb de opinii cu Grupul de 

lucru pentru protecţia datelor 

„Articolul 29” 

 dl Darius ŽILYS, preşedinţia 

Consiliului, director al 

Departamentului de drept 

internaţional, ministru lituanian 

de justiţie (copreşedinte al 

grupului de lucru ad hoc UE-

SUA privind protecţia datelor)  

 dl Paul NEMITZ, director al DG 

JUST, Comisia Europeană 

(copreşedinte al grupului de 

lucru ad hoc UE-SUA privind 

protecţia datelor) 

 dl Reinhard PRIEBE, director al 

DG HOME, Comisia Europeană 

(copreşedinte al grupului de 

lucru ad hoc UE-SUA privind 

protecţia datelor) 

 

 dl Jacob KOHNSTAMM, 

preşedinte 

24 septembrie 

2013, 9.00 – 

11.30 şi 15.00 

– 18.30 (BXL) 

 

Cu AFET 

- Afirmaţii privind intruziunea 

NSA în datele SWIFT utilizate în 

cadrul programului TFTP 

 

 

 

 

 

- Feedback al întrunirii grupului de 

experţi transatlantic UE-SUA din 

19-20 septembrie 2013 privind 

protecţia datelor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 dna Cecilia MALMSTRÖM, 

deputată în Parlamentul 

European 

 dl Rob WAINWRIGHT, director 

al Europol 

 dna Blanche PETRE, consilier 

general al SWIFT 

 

 dl Darius ŽILYS, preşedinţia 

Consiliului, director al 

Departamentului de drept 

internaţional, ministru lituanian 

de justiţie (copreşedinte al 

grupului de lucru ad hoc UE-

SUA privind protecţia datelor)  

 dl Paul NEMITZ, director al DG 

JUST, Comisia Europeană 

(copreşedinte al grupului de 

lucru ad hoc UE-SUA privind 

protecţia datelor) 

 dl Reinhard PRIEBE, director al 

DG HOME, Comisia Europeană 

(copreşedinte al grupului de 
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- Schimb de opinii cu societatea 

civilă din SUA (partea I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Eficacitatea supravegherii în lupta 

împotriva infracţionalităţii şi a 

terorismului în Europa 

 

 

 

- Prezentarea studiului referitor la 

programele de supraveghere ale 

SUA şi impactul acestora asupra 

vieţii private a cetăţenilor UE 

lucru ad hoc UE-SUA privind 

protecţia datelor) 

 dl Jens-Henrik JEPPESEN, 

director, Afaceri europene, 

Centrul pentru democraţie şi 

tehnologie (CDT) 

 dl Greg NOJEIM, consilier 

senior şi director de proiect 

privind libertatea, securitatea şi 

tehnologia, Centrul pentru 

democraţie şi tehnologie (CDT) 

(prin videoconferinţă) 

 

 dl Reinhard KREISSL, 

coordonator, Increasing 

Resilience in Surveillance 

Societies (IRISS) (prin 

videoconferinţă) 

 

 dl Caspar BOWDEN, cercetător 

independent, fost consilier 

principal în materie de 

confidenţialitate la Microsoft, 

autor al notei departamentului de 

politici cerută de Comisia LIBE 

cu privire la programele de 

supraveghere ale SUA şi a 

impactului asupra vieţii private a 

cetăţenilor UE  

30 septembrie 

2013 15.00-

18.30 

Cu AFET 

- Schimb de opinii cu societatea 

civilă din SUA (partea a II-a) 

 

 

 

 

Activităţile denunţătorilor în 

domeniul supravegherii şi protecţia 

lor juridică  

 dl Marc ROTENBERG, Centrul 

de informare privind 

confidenţialitatea electronică 

(EPIC) 

 dna Catherine CRUMP, Uniunea 

Americană pentru Libertăţile 

Civile (ACLU) 

 

Declaraţiile denunţătorilor: 

 dl Thomas DRAKE, fost cadru 

executiv la NSA 

 dl J. Kirk WIEBE, fost analist 

senior la NSA 

 dna Annie MACHON, fost ofiţer 

de informaţii la MI-5 

 

Declaraţii ale ONG-urilor privind 

protecţia juridică a 
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denunţătorilor: 

 dl Jesselyn RADACK, avocat şi 

reprezentant a 6 denunţători, 

Proiectul privind răspunderea 

guvernamentală 

 dl John DEVITT, Transparency 

International Irlanda 

3 octombrie 20

13 

16.00 -18.30 

(BXL) 

- Afirmaţii privind 

hackingul/intruziunea în sistemele 

Belgacom de către serviciile de 

informaţii (GCHQ din Regatul 

Unit) 

 

 dl Geert STANDAERT, 

vicepreşedinte la Belgacom SA 

 dl Dirk LYBAERT, secretar 

general, BELGACOM S.A 

 dl Frank ROBBEN, Comisia 

pentru protecţia vieţii private, 

Belgia, coraportor în „dosarul 

Belgacom”  

7 octombrie 20

13, 19.00 – 

21.30 (STR) 

- Impactul programelor de 

supraveghere ale SUA asupra 

„sferei de siguranţă” a SUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- impactul programelor de 

supraveghere ale SUA asupra altor 

instrumente pentru transferuri 

internaţionale (clauze contractuale, 

reguli corporatiste obligatorii) 

 dl Imke SOMMER, Die 

Landesbeauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit der Freien 

Hansestadt Bremen (Germania)  

 dl Christopher CONNOLLY – 

Galexia 

 dl Peter HUSTINX, Autoritatea 

Europeană pentru Protecţia 

Datelor (AEPD) 

 

 dna Isabelle FALQUE-

PIERROTIN, preşedintă a CNIL 

(Franţa)  

14 octombrie 2

013, 15.00-

18.30 (BXL) 

- Supravegherea electronică în 

masă a cetăţenilor UE  

 

 

 

 

 

 

 Consiliul Europei şi 

 

 

 

 

 dreptul UE 

 dl Martin SCHEININ, fost 

raportor special al ONU pentru 

promovarea şi protecţia 

drepturilor omului în lupta 

împotriva terorismului, profesor 

la Institutul Universitar 

European şi lider al proiectului 

FP7 ‘SURVEILLE’  

 

 Onorabilul judecător dl Bostjan 

ZUPANČIČ, judecător la CEDO 

(prin videoconferinţă)  

 

 dl Douwe KORFF, profesor de 
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- Cauze referitoare la programele 

de supraveghere  

drept, Universitatea London 

Metropolitan 

 

 dl Dominique GUIBERT, 

vicepreşedinte al Ligii 

drepturilor omului (LDH) 

 dl Nick PICKLES, director Big 

Brother Watch 

 dl Constanze KURZ, expert IT, 

şef de proiect la 

Forschungszentrum für Kultur 

und Informatik 

7 octombrie 20

13 

9.00 – 11.30 şi 

15.00 – 18.30 

(BXL) 

- Rolul IntCen al UE în activităţile 

de spionaj din UE (in Camera) 

 

 

- Programele naţionale de 

supraveghere în masă privind 

datele cu caracter personal în 

statele membre ale UE şi 

compatibilitatea acestora cu dreptul 

Uniunii 

 

 

 

 

 

 

- Rolul supravegherii parlamentare 

a serviciilor de informaţii la nivel 

naţional într-o eră a supravegherii 

în masă (partea I) 

(Comisia de la Veneţia) 

(Regatul Unit) 

 

 

 

 

 

 

 

- grupul transatlantic de experţi 

UE-SUA 

 dl Ilkka SALMI, director al 

Centrului de analiză a 

informaţiilor al UE (IntCen) 

 

 dl Sergio CARRERA, cercetător 

principal şi şeful secţiunii JAI, 

Centrul de Studii Politice 

Europene (CEPS), Bruxelles 

 dl Francesco RAGAZZI, 

profesor asistent de relaţii 

internaţionale, Universitatea 

Leiden 

 

 dl Iain CAMERON, membru al 

Comisiei europene pentru 

democraţie prin lege - „Comisia 

de la Veneţia” 

 dl Ian LEIGH, profesor de drept, 

Universitatea Durham 

 dl David BICKFORD, fost 

director juridic în serviciile de 

securitate şi de informaţii MI5 şi 

MI6 

 dl Gus HOSEIN, director 

executiv, Privacy International 

 

 dl Paul NEMITZ, director - 

Drepturi fundamentale şi 

cetăţenie, DG JUST, Comisia 

Europeană 

 dl Reinhard PRIEBE, director - 

Gestionarea crizelor şi 

securitatea internă, DG Home, 

Comisia Europeană 

11 noiembrie 2 - Programele de supraveghere ale  dl Jim SENSENBRENNER, 
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013 

15.00 – 18.30 

(BXL)  

SUA şi impactul lor asupra vieţii 

private a cetăţenilor UE (declaraţie 

a dlui Jim SENSENBRENNER, 

membru al Congresului SUA) 

 

 

 

- Rolul supravegherii parlamentare 

a serviciilor de informaţii la nivel 

naţional într-o eră a supravegherii 

în masă (NL,SW) (partea a II-a) 

 

 

 

 

 

 

- Programele pentru supravegherea 

electronică în masă ale NSA în 

SUA şi rolul companiilor 

informatice (Microsoft, Google, 

Facebook)  

Camera Reprezentanţilor din 

SUA, membru al Comisiei 

privind afacerile judiciare şi 

preşedinte al subcomisiei privind 

criminalitatea, terorismul, 

securitatea internă şi 

investigaţiile) 

 

 dl Peter ERIKSSON, preşedinte 

al Comisiei privind Constituţia, 

parlamentul suedez (Riksdag) 

 dl A.H. VAN DELDEN, 

preşedinte al Comisiei 

independente de examinare din 

Ţările de Jos privind serviciile de 

informaţii şi de securitate 

(CTIVD) 

 

 dna Dorothee BELZ, 

vicepreşedintă, Departamentul 

de afaceri juridice şi corporatiste 

pentru Europa, Orientul Mijlociu 

şi Africa, Microsoft 

 dl Nicklas LUNDBLAD, 

director al Departamentului de 

politici şi relaţii guvernamentale, 

Google 

 dl Richard ALLAN, director 

Politică publică pentru Europa, 

Orientul Mijlociu şi Africa, 

Facebook  

 

14 noiembrie 2

013, 15.00-

18.30 (BXL) 

Cu AFET 

- Securitatea informatică a 

instituţiilor UE (partea I) (PE, 

COM (CERT-UE), (eu-LISA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Rolul supravegherii parlamentare 

a serviciilor de informaţii la nivel 

naţional într-o eră a supravegherii 

în masă (partea a III-a) (BE, DA) 

 dl Giancarlo VILELLA, director 

general, DG ITEC, Parlamentul 

European 

 dl Ronald PRINS, director şi 

cofondator al Fox-IT 

 dl Freddy DEZEURE, şeful 

grupului operativ CERT-UE, DG 

DIGIT, Comisia Europeană 

 dl Luca ZAMPAGLIONE, 

responsabil de securitate, eu-

LISA 

 

 dl Armand DE DECKER, 

vicepreşedinte în Senatul 

belgian, membru al comitetului 
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de monitorizare a Comisiei de 

supraveghere a serviciilor de 

informaţii 

 dl Guy RAPAILLE, preşedinte 

al Comisiei de supraveghere a 

serviciilor de informaţii 

(Comisia R) 

 dl Karsten LAURITZEN, 

membru al Comisiei pentru 

afaceri juridice, purtător de 

cuvânt pentru afaceri juridice – 

Danish Folketing 

18 noiembrie 2

013, 19.00 – 

21.30 (STR) 

- Cauze şi alte reclamaţii referitoare 

la programele naţionale de 

supraveghere (partea a II-a) (ONG 

din Polonia) 

 dl Adam BODNAR, 

vicepreşedinte al consiliului de 

administraţie, Fundaţia pentru 

drepturile omului din Helsinki 

(Polonia) 

2 decembrie 2

013, 15.00 – 

18.30 (BXL)  

- Rolul supravegherii parlamentare 

a serviciilor de informaţii la nivel 

naţional într-o eră a supravegherii 

în masă (partea a IV-a) (Norvegia) 

 dl Michael TETZSCHNER, 

membru al Comisiei permanente 

în materie de control şi afaceri 

constituţionale, Norvegia 

(Stortinget) 

5 decembrie 2

013, 15.00-

18.30 

- Securitatea informatică a 

instituţiilor UE (partea a II-a) 

 

 

 

 

 

 

- Impactul supravegherii în masă 

asupra confidenţialităţii relaţiei 

avocat-client 

 dl Olivier BURGERSDIJK, şeful 

strategiei, Centrul european de 

combatere a infracţiunilor 

informatice, EUROPOL 

 Prof. Udo HELMBRECHT, 

director executiv al ENISA 

 dl Florian WALTHER, 

consultant independent pe 

probleme de securitate 

informatică 

 dl Jonathan GOLDSMITH, 

secretar general, Consiliul 

barourilor şi societăţilor de drept 

din UE (CCBE) 

9 decembrie 2

013 

(STR) 

- Reconstruirea încrederii în 

fluxurile de date dintre UE şi SUA 

 

 

- Rezoluţia Consiliului Europei 

nr. 1954 (2013) referitoare la 

securitatea naţională şi accesul la 

informaţii 

 dna Viviane Reding, 

vicepreşedintă a Comisiei 

Europene 

 

 dl Arcadio DÍAZ TEJERA, 

membru al Senatului spaniol, 

membru al Adunării 

Parlamentare a Consiliului 

Europei şi raportor pentru 

Rezoluţia nr. 1954 (2013) 

referitoare la securitatea 
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naţională şi accesul la informaţii 

17-

18 decembrie 

(BXL) 

Comisia parlamentară de anchetă a 

Parlamentului brazilian privind 

activităţile de spionaj 

(videoconferinţă) 

 

 

 

 

 

Mijloacele informatice de protecţie 

a vieţii private 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schimb de opinii cu jurnalistul care 

a făcut publice faptele (partea a II-

a) (videoconferinţă) 

 

 

 dna Vanessa GRAZZIOTIN, 

preşedintă a Comisiei 

parlamentare de anchetă privind 

spionajul 

 dl Ricardo DE REZENDE 

FERRAÇO, raportor pentru 

Comisia parlamentară de anchetă 

privind spionajul 

 

 dl Bart PRENEEL, expert în 

materie de securitate informatică 

şi criptografie industrială la 

Universitatea KU Leuven, Belgia 

 dl Stephan LECHNER, director, 

Institutul pentru protecţia şi 

securitatea cetăţenilor (IPSC), 

Centrul Comune de Cercetare 

(JRC), Comisia Europeană 

 dl Christopher SOGHOIAN, 

specialist în tehnologie, în 

proiectul referitor la exprimare, 

confidenţialitate şi tehnologie, 

Uniunea Americană pentru 

Libertăţile Civile 

 dl Christian HORCHERT, 

consultant pe probleme de 

securitate informatică, Germania 

 

 dl Glenn GREENWALD, autor 

şi editorialist pe teme de 

securitate naţională şi libertăţi 

civile, fost jurnalist la The 

Guardian 
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ANEXA III: LISTA CU EXPERŢII CARE AU REFUZAT SĂ PARTICIPE LA 

AUDIERILE PUBLICE ALE COMISIEI LIBE 

1. Experţi care au refuzat invitaţia adresată de preşedintele Comisiei LIBE 

SUA 

 Dl Keith Alexander, general în Armata SUA, director al NSA1 

 Dl Robert S. Litt, consilier general, Biroul directorului serviciului naţional de 

informaţii2 

 Dl Robert A. Wood, însărcinatul cu afaceri, reprezentantul SUA la UE 

Regatul Unit 

 Sir Iain Lobban, director al Cartierului General de Comunicaţii (GCHQ) al Regatului 

Unit 

Franţa 

 Dl Bajolet, director general al Securităţii externe, Franţa 

 Dl Calvar, director general al Securităţii interne, Franţa 

Ţările de Jos 

 Dl Ronald Plasterk, ministrul de interne şi pentru relaţiile din regat, Ţările de Jos 

 Dl Ivo Opstelten, ministrul securităţii şi justiţiei¸ Ţările de Jos 

Polonia 

 Dl Dariusz Łuczak, şeful Agenţiei pentru securitate internă a Poloniei 

 Dl Maciej Hunia, şeful Agenţiei poloneze pentru informaţii externe 

Companii informatice private  

 Tekedra N. Mawakana, şef de Politică publică şi consilier general adjunct, Yahoo 

 Dna Saskia Horsch, director general de Politică publică, Amazon.  

                                                 
1 Raportorul s-a întâlnit cu dl Alexander împreună cu preşedintele Brok şi senatorul Feinstein la Washington la 

29 octombrie 2013. 
2 Delegaţia LIBE s-a întâlnit cu dl LITT în Washington la 29 octombrie 2013. 
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Companii de telecomunicaţii din UE 

 Dna Doutriaux, Orange 

 Dl Larry Stone, preşedinte al grupului afaceri publice şi guvernamentale, British 

Telecom, Regatul Unit 

 Telekom, Germania 

 Vodafone  

2. Experţi care nu au răspuns invitaţiei preşedintelui LIBE 

Germania 

 Dl Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

Ţările de Jos 

 Dna Berndsen-Jansen, Voorzitter Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Ţările de Jos 

 Dl Rob Bertholee, Director Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) 

Suedia 

 Dl Ingvar Åkesson, National Defence Radio Establishment  

(Försvarets radioanstalt, FRA) 

 




