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Amendamentul 2 

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

Willy Meyer 
în numele Grupului GUE/NGL 

 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, organismele și 
programele de supraveghere ale diferitelor state membre și impactul lor asupra vieții private a 

cetățenilor UE 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 1 a (nou) 
 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 1a. solicită suspendarea imediată a 
negocierilor cu SUA privind parteneriatul 
transatlantic pentru comerț și investiții 
(TTIP); invită Comisia să suspende 
negocierile privind acordul de liber 
schimb (ALS) cu SUA și punerea sa în 
aplicare până ce Parlamentul va fi pe 
deplin informat cu privire la acest aspect 
și Acordul UE-SUA privind protecția 
datelor va fi fost încheiat în mod 
satisfăcător, fiind oferite garanții evidente 
că s-a pus realmente capăt supravegherii 
ilegale a companiilor, cetățenilor, 
instituțiilor și reprezentanțelor 
diplomatice ale Uniunii Europene; 

Or. en 
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Amendamentul 3 

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

Willy Meyer 

în numele Grupului GUE/NGL 
 

Propunere comună de rezoluție 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, GUE/NGL 
Programul de supraveghere al Agenției Naționale de Securitate a SUA, organismele și 

programele de supraveghere ale diferitelor state membre și impactul lor asupra vieții private a 
cetățenilor UE 

Propunere comună de rezoluție 

Punctul 13 a (nou) 

 

Propunerea comună de rezoluție Amendamentul 

 13a. consideră că, în cazul în care 
Edward Snowden depune o solitare de azil 
pe lângă un stat membru, acesta ar trebui 
să răspundă pozitiv, întrucât Edward 
Snowden ar trebui considerat un apărător 
important al libertăților fundamentale; 

Or. en 

 
 


