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Τροπολογία  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Mikael 

Gustafsson, Willy Meyer 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

σχετικά µε το πρόγραµµα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής 

Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη µέλη και τον αντίκτυπό 

τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 1 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 1α. ζητεί την άµεση αναστολή των 
διαπραγµατεύσεων µε τις ΗΠΑ για την  
διατλαντική εταιρική σχέση στον τοµέα 
του εµπορίου και των επενδύσεων 
(ΤΤΙΡ)· καλεί την Επιτροπή να αναστείλει 
οιαδήποτε περαιτέρω διαπραγµάτευση ή 
εκτέλεση της συµφωνίας ελευθέρων 
συναλλαγών µε τις ΗΠΑ, έως ότου το 
Κοινοβούλιο ενηµερωθεί πλήρως για το 
θέµα αυτό, η συµφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για την 
προστασία των δεδοµένων έχει επιτευχθεί 
επιτυχώς και έχουν δοθεί ουσιαστικές 
εγγυήσεις ότι έχει ουσιαστικά σταµατήσει 
η παράνοµη παρακολούθηση εταιρειών, 
πολιτών και θεσµικών οργάνων της ΕΕ, 
καθώς και διπλωµατικών 
αντιπροσωπειών·  

Or. en 
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Τροπολογία  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, Mikael 

Gustafsson, Willy Meyer 

εξ ονόµατος της Οµάδας GUE/NGL 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 

σχετικά µε το πρόγραµµα παρακολούθησης και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής 

Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωµένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη µέλη και τον αντίκτυπό 

τους στην ιδιωτική ζωή των πολιτών της ΕΕ 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος 

Παράγραφος 13 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσµατος Τροπολογία 

 13α. θεωρεί ότι πρέπει να χορηγείται 
αµέσως άσυλο από οποιοδήποτε κράτος 
µέλος λαµβάνει ανάλογο αίτηµα από τον 
Edward Snowden, ο οποίος πρέπει να 
θεωρείται σηµαντικός προασπιστής των 
θεµελιωδών ελευθεριών· 
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