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27.10.2015 B8-1092/16 

Pozměňovací návrh  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

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 12 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

12. vítá úsilí vlády USA obnovit 

prostřednictvím zastřešující dohody 

důvěru, jakož i skutečnost, že byl 

Kongresu v roce 2015 předložen zákon o 

soudní nápravě; domnívá se, že je 

mimořádně důležité, aby měli 

občané/jednotlivci z EU, jejichž osobní 

údaje jsou zpracovány v EU a předány do 

USA, zajištěna za stejných okolností stejná 

práva na účinnou soudní nápravu a aby 

nedocházelo k žádné diskriminaci mezi 

občany EU a USA; vyzývá Kongres k 

přijetí právních předpisů, jež by to 

zaručily; zdůrazňuje, že jednou z podmínek 

pro podpis a uzavření zastřešující dohody 

je přijetí zákona o soudní nápravě 

Kongresem USA; 

12. vítá úsilí vlády USA obnovit 

prostřednictvím zastřešující dohody důvěru 

a zejména vítá skutečnost, že zákon o 

soudní nápravě z roku 2015 prošel úspěšně 

dne 20. října 2015 Sněmovnou 

reprezentantů, přičemž byly zdůrazněny 

významné a pozitivní kroky, které učinily 

Spojené státy, aby vyhověly námitkám 

EU; domnívá se, že je mimořádně důležité, 

aby měli občané/jednotlivci z EU, jejichž 

osobní údaje jsou zpracovány v EU a 

předány do USA, zajištěna za stejných 

okolností stejná práva na účinnou soudní 

nápravu a aby nedocházelo k žádné 

diskriminaci mezi občany EU a USA; 

vyzývá Senát USA k přijetí právních 

předpisů, jež by to zaručily; zdůrazňuje, že 

jednou z podmínek pro podpis a uzavření 

zastřešující dohody je přijetí zákona 

o soudní nápravě Kongresem USA; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Pozměňovací návrh  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

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 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. zdůrazňuje, že pro oba partnery je 

nadále absolutně klíčové, aby mezi EU a 

USA existoval zdravý vztah; konstatuje, že 

odhalení týkající se sledování oslabila 

veřejnou podporu tohoto vztahu, a 

zdůrazňuje, že je nutné přijmout opatření, 

která zajistí, aby byla tato důvěra 

obnovena, zejména s ohledem na stávající 

naléhavou potřebu spolupráce na velkém 

počtu geopolitických otázek společného 

zájmu; v této souvislosti zdůrazňuje, že je 

zapotřebí, aby bylo prostřednictvím jednání 

mezi USA a EU jako celkem nalezeno 

řešení respektující základní práva; 

23. zdůrazňuje, že pro EU i USA je nadále 

absolutně klíčové udržovat vzájemné 

vztahy, zejména pokud jde o boj proti 

terorismu a závažné a organizované 

trestné činnosti a budování prosperujících 

hospodářských a obchodních vztahů; 

vyzývá k okamžitému navázání spolupráce 

na velkém počtu geopolitických otázek 

společného zájmu; poznamenává, že tyto 

vztahy by měly být založeny na důvěře a 

spolupráci, a v této souvislosti zdůrazňuje, 

že je zapotřebí, aby byla řešení nacházena 

prostřednictvím jednání mezi USA a EU;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Pozměňovací návrh  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

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 odůvodnění F a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že přeshraniční 

pohyb údajů a informací je hnací silou 

dnešní globální ekonomiky, vzhledem 

k tomu, že je prokázáno, že přeshraniční 

předávání údajů umožňuje podnikům a 

spotřebitelům přístup k nejlepším 

dostupným technologiím a službám, a 

vzhledem k tomu, že bezproblémové 

přeshraniční předávání informací má 

proto zásadní význam pro růst a úspěšnost 

ekonomiky EU;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/19 

Pozměňovací návrh  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

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 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. zdůrazňuje, že transatlantický tok dat 

se v posledních desetiletích stal 

strategickým a nezbytným prvkem 

transatlantických ekonomických vztahů a 

i v budoucnosti bude klíčový pro vytváření 

četných příležitostí pro podniky včetně 

malých a středních podniků a pro 

zákazníky na obou stranách Atlantiku; 

zdůrazňuje, že je proto nezbytně nutné 

najít spolehlivá řešení, která zajistí, aby 

tyto zákonné toky údajů nebyly přerušeny; 

Or. en 

 

 


