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Alterações  2 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Mikael Gustafsson, 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o programa de vigilância da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, os 

órgãos de vigilância em diversos Estados-Membros e o seu impacto na privacidade dos 

cidadãos da UE 

Proposta de resolução comum 

Nº 1-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alterações 

 1-A. Exige a suspensão imediata das 

negociações relativas à Parceria 

Transatlântica de Comércio e 

Investimento (TTIP) com os EUA; insta a 

Comissão a suspender quaisquer 

negociações adicionais sobre o Acordo de 

Comércio Livre com os EUA ou qualquer 

aplicação do mesmo, até que o 

Parlamento tenha sido cabalmente 

informado acerca desta questão, que o 

Acordo de Proteção de Dados entre a UE 

e os EUA tenha sido acordado de forma 

satisfatória e que tenham sido 

apresentadas garantias efetivas de que a 

vigilância ilegal de empresas, cidadãos e 

instituições da UE e de representações 

diplomáticas cessou efetivamente; 

Or. en 
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Alterações  3 

Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Mikael Gustafsson, 

Willy Meyer 

em nome do Grupo GUE/NGL 

 

Proposta de resolução comum 

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

sobre o programa de vigilância da Agência Nacional de Segurança dos Estados Unidos, os 

órgãos de vigilância em diversos Estados-Membros e o seu impacto na privacidade dos 

cidadãos da UE 

Proposta de resolução comum 

Nº 13-A (novo) 

 

Proposta de resolução comum Alterações 

 13-A. Considera que qualquer 

Estado-Membro que receba um pedido de 

asilo de Edward Snowden, o qual deve ser 

considerado um importante defensor das 

liberdades fundamentais, deve concedê-lo 

imediatamente;  

Or. en 

 

 


