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27.10.2015 B8-1092/10 

Pozměňovací návrh  10 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 1 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 1a. vyzývá členské státy EU, aby upustily 

od jakýchkoli obvinění Edwarda 

Snowdena z trestného činu, aby mu 

poskytly ochranu, a v důsledku toho 

zabránily jeho vydání nebo navrácení 

třetími stranami, a uznaly tak jeho statut 

oznamovatele a mezinárodního obhájce 

lidských práv; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Pozměňovací návrh  11 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 8 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 8a. vyzývá k tomu, aby byla jednání o 

TTIP zastavena do té doby, než bude 

učiněna přítrž špionáži evropského 

průmyslu ze strany USA; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Pozměňovací návrh  12 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

16. protestuje proti tomu, že Parlament 

dosud od Komise neobdržel žádné formální 

sdělení o stavu provádění těchto 13 

doporučení, přestože Komise oznámila, že 

tak učiní do léta 2014; zdůrazňuje, že 

vzhledem k rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie o zrušení platnosti 

rozhodnutí 2000/520 je nyní naléhavě 

nutné, aby Komise poskytla podrobné 

aktuální informace o dosavadním průběhu 

jednání a o dopadu daného rozsudku na 

další jednání, jež byla ohlášena; vyzývá 

Komisi, aby okamžitě zvážila alternativy 

k bezpečnému přístavu, jakož i dopady 

tohoto rozsudku na jakékoli další nástroje 

sloužící k předávání osobních údajů do 

USA, jež byly zřízeny na základě směrnice 

95/46/ES, a podala v této věci do konce 

roku 2015 zprávu;  

16. protestuje proti tomu, že Parlament 

dosud od Komise neobdržel žádné formální 

sdělení o stavu provádění těchto 13 

doporučení, přestože Komise oznámila, že 

tak učiní do léta 2014; zdůrazňuje, že 

vzhledem k rozhodnutí Soudního dvora 

Evropské unie o zrušení platnosti 

rozhodnutí 2000/520 je nyní naléhavě 

nutné, aby Komise poskytla podrobné 

aktuální informace o dosavadním průběhu 

jednání a o dopadu daného rozsudku na 

další jednání, jež byla ohlášena; vyzývá 

Komisi, aby okamžitě zvážila alternativy 

k bezpečnému přístavu, jakož i dopady 

tohoto rozsudku na jakékoli další nástroje 

sloužící k předávání osobních údajů do 

USA, a podala v této věci do konce roku 

2015 zprávu;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Pozměňovací návrh  13 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. znovu opakuje svou výzvu, aby byla 

dohoda o Programu sledování 

financování terorismu (TFTP) 

pozastavena; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Pozměňovací návrh  14 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 38 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

38. lituje skutečnosti, že Komise 

nereagovala na žádost Parlamentu o 

prošetření komplexního evropského 

programu na ochranu oznamovatelů, a 

vyzývá Komisi, aby nejpozději do konce 

roku 2016 předložila sdělení na toto téma; 

38. lituje skutečnosti, že Komise 

nereagovala na žádost Parlamentu o 

prošetření komplexního evropského 

programu na ochranu oznamovatelů, a 

vyzývá Komisi, aby do konce roku 2016 

předložila směrnici o minimální ochraně 

oznamovatelů v oblasti zpravodajské 

činnosti v Evropě; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Pozměňovací návrh  15 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 

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; zdůrazňuje, 

že Soudní dvůr Evropské unie ve svém 

rozsudku ze dne 6. října 2015 rozhodl, že 

nerozlišující hromadné sledování 

zasahuje do podstaty práva na soukromý 

život; vyzývá Komisi, aby zahájila řízení o 

nesplnění povinnosti vůči členským 

státům, které mají i nadále platné zákony 

o shromažďování údajů; 

Or. en 

 

 


