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26.10.2015 B8-1092/1 

Pozměňovací návrh  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. vyjadřuje politování nad tím, že 

Spojené království přijalo zákon 

o uchovávání údajů a vyšetřovacích 

pravomocích z roku 2014, který 

zpravodajským a bezpečnostním službám 

umožňuje nejen dále pokračovat 

s mechanismy hromadného uchovávání 

údajů poté, co byla rozsudkem Soudního 

dvora Evropské unie vyhlášena směrnice 

2006/24/ES za neplatnou, ale také 

rozšiřuje územní dosah pravomocí 

k odposlouchávání; zdůrazňuje význam 

rozsudku nejvyššího soudního dvora 

Spojeného království v případě David 

Davis a další v. Secretary of State for the 

Home Department, v  němž nejvyšší 

soudní dvůr rozhodl, že zákon 

o uchovávání údajů a vyšetřovacích 

pravomocích z roku 2014 je ve své 

stávající podobě protiprávní, neboť 

v rozporu s unijním právem neposkytuje 

dostatečné záruky, přičemž poskytuje 

vládě Spojeného království devět měsíců 

na to, aby zavedla vhodná ochranná 

opatření; v této souvislosti vítá zprávu 

britského nezávislého posuzovatele 

právních předpisů týkajících se boje proti 

terorismu, která vyzývá k úplnému 

přepracování právních předpisů 

Spojeného království upravujících 

sledování, soudnímu dohledu nad 
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zachycováním soukromé komunikace a 

k větší transparentnosti, pokud jde 

o existenci a využívání pravomocí ke 

sledování; vyzývá vládu Spojeného 

království, aby doporučení z této zprávy 

řádně zohlednila; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Pozměňovací návrh  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyjadřuje své nejhlubší znepokojení 

nad francouzským návrhem zákona 

o opatřeních týkajících se sledování 

mezinárodní elektronické komunikace 

(proposition de loi relative aux mesures 

de surveillance des Communications 

Électroniques internationales), který byl 

přijat francouzským Národním 

shromážděním dne 1. října 2015, a který 

umožňuje hromadné sledování veškerých 

elektronických sdělení zaslaných nebo 

obdržených ze zahraničí, a tudíž legalizuje 

hromadné sledování milionů lidí 

ve Francii i v zahraničí; zdůrazňuje 

zejména, že tento návrh právního 

předpisu nezahrnuje žádný smysluplný 

nezávislý dohled a kontrolní mechanismy, 

ani nevyžaduje předběžné soudní povolení 

pro zachycování sdělení, což znamená, že 

by docházelo nejen ke snižování úrovně 

ochrany lidských práv, vzhledem k pouhé 

skutečnosti, že sdělení by překračovala 

hranice, ale rovněž by byla tímto 

nastavena nižší míra ochrany v závislosti 

na tom, kde se daná osoba nachází; v této 

souvislosti připomíná, že hromadné 

sledování představuje závažný zásah 

do základních práv občanů a že 

navrhovaná opatření by představovala 

porušení Listiny základních práv EU 
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a Evropské úmluvy o lidských právech; 

vážně vyzývá francouzský parlament, aby 

tento návrh zákona zamítl; 

Or. en 



 

AM\1077019CS.doc  PE570.926v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

26.10.2015 B8-1092/3 

Pozměňovací návrh  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. znovu připomíná své obavy ohledně 

přezkumu nizozemského zákona 

o zpravodajských a bezpečnostních 

službách z roku 2002; podporuje 

doporučení přezkumné komise Dessens ze 

dne 2. prosince 2013, které mají za cíl 

posílit transparentnost, kontrolu 

nizozemských zpravodajských služeb 

a dohled nad nimi; vyzývá Nizozemsko, 

aby nerozšiřovalo pravomoci 

zpravodajských služeb tak, aby jim bylo 

umožněno necílené a rozsáhlé sledování, 

které by bylo prováděno i v případě 

kabelové komunikace nevinných občanů; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Pozměňovací návrh  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. zdůrazňuje význam rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie ze dne 8. dubna 2014, 

v němž prohlásil směrnici 2006/24/ES o 

uchovávání údajů za neplatnou; připomíná, 

že Soud stanovil, že zásahy tohoto nástroje 

do základního práva na soukromí musí být 

omezeny jen na to striktně nejnutnější; 

 

7. zdůrazňuje význam rozhodnutí Soudního 

dvora Evropské unie ze dne 8. dubna 2014, 

v němž prohlásil směrnici 2006/24/ES 

o uchovávání údajů za neplatnou; 

připomíná, že Soud stanovil, že zásahy 

tohoto nástroje do základního práva na 

soukromí musí být omezeny jen na to 

striktně nejnutnější; zdůrazňuje 

skutečnost, že toto rozhodnutí představuje 

nový aspekt, jelikož Soudní dvůr výslovně 

odkazuje na konkrétní subjekt judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva 

týkající se „obecných programů 

sledování“ a nyní účinně začleňuje stejné 

zásady vyplývající z této judikatury 

Evropského soudu pro lidská práva, 

do právních předpisů EU v této oblasti; 

zdůrazňuje, že je proto třeba očekávat, 

že Soudní dvůr bude v budoucnu rovněž 

uplatňovat stejný postup při posuzování 

platnosti podle Listiny jiných 

legislativních aktů EU a členských států 

v této oblasti „obecných programů 

sledování“; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Pozměňovací návrh  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 13 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 13a. připomíná, že jakákoli mezinárodní 

dohoda uzavřená EU má přednost před 

ustanoveními sekundárního práva EU, 

a zdůrazňuje proto, že je zapotřebí zajistit, 

aby zastřešující dohoda neomezovala 

práva subjektu údajů a záruky pro 

předávání údajů podle právních předpisů 

EU; vyzývá proto Komisi, aby podrobně 

posoudila, jak přesně by se zastřešující 

dohody vzájemně ovlivňovaly a jaký by 

měly dopad na právní rámec EU pro 

ochranu údajů, případně včetně 

stávajícího rámcového rozhodnutí Rady 

o ochraně údajů, směrnice 46/95 

a budoucí směrnici o ochraně údajů 

a nařízení; požaduje, aby Komise 

předložila legislativní hodnotící zprávu 

týkající se této záležitosti Evropskému 

parlamentu před zahájením postupu 

ratifikace;  
 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Pozměňovací návrh  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 16 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 16a. naléhavě vyzývá Komisi, aby 

posoudila právní dopad a důsledky 

rozhodnutí Soudního dvora ze dne 6. října 

2015 ve věci Schrems (C-362/14) 

s ohledem na jakékoli dohody se třetími 

zeměmi umožňující předávání osobních 

údajů, jako např. program EU a 

Spojených států pro sledování 

financování terorismu, dohoda o jmenné 

evidenci cestujících, zastřešující dohoda 

mezi EU a USA a jiné nástroje v rámci 

právních předpisů EU, jež zahrnují 

shromažďování a zpracování osobních 

údajů; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 17 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

17. konstatuje, že Komise prezentovala 

pozastavení rozhodnutí o bezpečném 

přístavu jako „možnost“, o které lze 

uvažovat, pokud nebude nalezeno žádné 

uspokojivé řešení zjištěných problémů; 

vyzývá Komisi, aby projednala alternativy 

k bezpečnému přístavu a podala v této věci 

zprávu do konce roku 2015; 

vypouští se 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 41 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

41. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

pokyny pro členské státy o sjednocení 

nástrojů shromažďování osobních údajů 

pro účely ochrany, detekování, vyšetřování 

a stíhání trestných činů včetně terorismu s 

rozsudkem Soudního dvora Evropské unie 

ze dne 8. dubna 2014 o uchování údajů; 

poukazuje zejména na odstavce 58 a 59 

tohoto rozsudku, které jasně požadují 

cílený přístup ke shromažďování údajů 

namísto celoplošného sběru; 

41. vyzývá Komisi, aby vypracovala 

pokyny pro členské státy o sjednocení 

nástrojů shromažďování osobních údajů 

pro účely ochrany, detekování, vyšetřování 

a stíhání trestných činů včetně terorismu s 

rozsudky Soudního dvora Evropské unie ze 

dne 8. dubna 2014 o uchování údajů (věc 

C-293/12 a C-594/12) a ze dne 

6. října 2015 o dohodě o „bezpečném 

přístavu“ (věc C-362/14); poukazuje 

zejména na odstavce 58 a 59 rozsudku 

o uchování údajů a odstavce 93 a 94 

rozsudku o bezpečném přístavu, které 

jasně požadují cílený přístup ke 

shromažďování údajů namísto 

celoplošného sběru; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-1092/2015 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Opatření v návaznosti na usnesení Evropského parlamentu ze dne 12. března 2014 

o hromadném elektronickém sledování občanů EU 

Návrh usnesení 

Bod 41 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 41a. zdůrazňuje, že nejnovější judikatura, 

a zejména rozsudek Soudního dvora 

Evropské unie ze dne 8. dubna 2014 

o uchovávání údajů, jasně stanoví jako 

právní požadavek prokázání nezbytnosti 

a přiměřenosti pro veškerá opatření 

týkající se shromažďování a používání 

osobních údajů, jež potenciálně porušují 

právo na respektování soukromého 

a rodinného života a právo na ochranu 

osobních údajů; vyjadřuje politování nad 

tím, že v rámci rozhodovacího postupu 

dodržování těchto právních zásad často 

podrývají  politická hlediska; vyzývá 

Evropskou komisi, aby zajistila, jako 

součást svého programu zlepšování právní 

úpravy, aby všechny právní předpisy EU 

byly vysoké kvality, splňovaly všechny 

právní předpisy a judikaturu, a byly 

v souladu s Listinou základních práv 

Evropské unie; doporučuje, aby posouzení 

dopadů všech donucovacích 

a bezpečnostních opatření, která zahrnují 

používání a shromažďování osobních 

údajů, vždy obsahovalo kritéria 

nezbytnosti a přiměřenosti; 

Or. en 
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