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25.11.2014 B8-0286/1 

Pozměňovací návrh  1 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Právní východisko 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

– s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 Smlouvy 

o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

36, čl. 114 odst. 3 a čl. 169 odst. 1 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Pozměňovací návrh  2 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své doporučení Radě ze 
dne 26. března 2009 k posílení bezpečnosti 
a základních svobod na internetu1,  

 
1 
Úř. věst. C 117 E, 6.5.2010, s. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Pozměňovací návrh  3 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Právní východisko 19 b (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 – s ohledem na své usnesení ze dne 12. 
března 2014 o programu agentury NSA 
(USA) pro sledování, subjektech 
členských států pro sledování a dopadech 
na základní práva občanů EU a na 
transatlantickou spolupráci v oblasti 
spravedlnosti a vnitřních věcí1,  

 
1 Přijaté texty, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 



 

AM\1041555CS.doc  PE539.009v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

25.11.2014 B8-0286/4 

Pozměňovací návrh  4 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 2 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

2. zdůrazňuje, že každý legislativní návrh 

týkající se jednotného digitálního trhu musí 

být v souladu s Listinou základních práv 

EU, aby práva, jež jsou v ní zakotvena, 

byla v digitální oblasti plně chráněna; 

2. zdůrazňuje, že každý legislativní návrh 

týkající se jednotného digitálního trhu musí 

být v souladu s Listinou základních práv 

EU, jakož i se zásadou nediskriminace, 
aby práva jednotlivců, jež jsou v ní 

zakotvena, byla v digitální oblasti plně 

chráněna; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Pozměňovací návrh  5 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 3 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

3. zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat 

digitální propast, aby bylo možné plně 

využít potenciál jednotného digitálního 

trhu a zajistit začlenění všech občanů, bez 

ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, 

zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo 

věk, do společnosti v digitální éře; 

3. zdůrazňuje, že je třeba řešit a potírat 

digitální propast, aby bylo možné plně 

využít potenciál jednotného digitálního 

trhu a zajistit začlenění všech občanů, bez 

ohledu na jejich příjmy, sociální situaci, 

zeměpisnou oblast, zdravotní stav nebo 

věk, do společnosti v digitální éře, jak 
požadují články 9 a 19 SFEU; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Pozměňovací návrh  6 

Barbara Spinelli 

za skupinu GUE/NGL 

 

Návrh usnesení B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotřebitelů na jednotném digitálním trhu 

Návrh usnesení 

Bod 19 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal 

toto usnesení Radě a Komisi. 

19. pověřuje svého předsedu, aby předal 

toto usnesení Radě, Komisi a 
vnitrostátním parlamentům. 

Or. en 

 

 


