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4.4.2017 B8-0235/7 

Pozměňovací návrh  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 17 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 17a. s velkým znepokojením konstatuje, 

že komise pro dohled nad ochranou 

soukromí a občanských svobod (Privacy 

and Civil Liberties Oversight Board, 

PCLOB), o níž se v příloze VI (dopis 

Roberta S. Litta, ODNI) hovoří jako o 

nezávislém statutárním orgánu, jehož 

úkolem je analyzovat a přezkoumávat 

programy a politiky (včetně používání 

signálového zpravodajství) za účelem 

zajištění přiměřené ochrany soukromí a 

občanských svobod, ztratila dne 7. ledna 

2017 svou usnášeníschopnost, kterou 

znovu nabude až poté, co prezident USA 

jmenuje nové členy, které musí potvrdit 

Senát; poukazuje na to, že v současném 

stavu, kdy není usnášeníschopný, má 

tento orgán omezenější pravomoci a 

nemůže vykonávat některé činnosti, jako 

je zahajování projektů v oblasti dohledu 

nebo vydávání dohledových doporučení, 

takže záruky týkající se souladu a dohledu 

a ujištění amerických orgánů v této 

oblasti do značné míry ztrácejí svou 

platnost; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Pozměňovací návrh  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. připomíná, že zatímco fyzické 

osoby, včetně subjektů údajů z EU, mají 

k dispozici několik možností nápravy, 

pokud se staly předmětem nezákonného 

(elektronického) sledování pro účely 

národní bezpečnosti v USA, je stejně tak 

jasné, že tyto opravné prostředky nelze 

použít  přinejmenším u některých 

právních základů, o něž se mohou 

zpravodajské orgány USA opřít (např. 

výkonné nařízení 12223); dále 

zdůrazňuje, že ačkoli možnosti nápravy 

v zásadě existují i pro osoby, které nejsou 

osobami USA, např. v případě  sledování 

podle zákona FISA, jsou dostupné právní 

kroky omezené a žaloby fyzických osob 

(včetně osob USA), které neprokáží 

„aktivní legitimaci“, budou prohlášeny za 

nepřípustné, což omezuje přístup 

k běžným soudům; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Pozměňovací návrh  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 21 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21b. vyzývá Komisi, aby posoudila 

dopad výkonného nařízení o zvýšení 

veřejné bezpečnosti ve vnitrozemí 

Spojených států ze dne 25. ledna 2017, 

zejména oddíl 14 o vyloučení cizích 

státních příslušníků z ochrany osobních 

údajů, kterou poskytuje zákon na ochranu 

soukromí (Privacy Act), protože toto 

nařízení je v rozporu s písemnými 

ujištěnými, že soudní opravné prostředky 

jsou k dispozici i pro fyzické osoby, pokud 

jejich osobní údaje získaly státní orgány 

USA; žádá Komisi, aby poskytla 

podrobnou právní analýzu, jaké důsledky 

bude mít toto výkonné nařízení pro 

občany EU, pokud jde o možnosti využití 

opravných prostředků a právo na soudní 

nápravu v USA; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Pozměňovací návrh  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

za skupinu ALDE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 23 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

23. připomíná své usnesení ze dne 26. 

května 2016, podle nějž není úřad 

veřejného ochránce zavedený 

Ministerstvem zahraničních věcí USA 

dostatečně nezávislý a není ani obdařen 

dostatečně účinnými pravomocemi, které 

by mu umožňovaly provádět své úkoly a 

poskytovat účinnou nápravu fyzickým 

osobám z EU; konstatuje, že vláda USA ve 

svých prohlášení ujišťuje o nezávislosti 

úřadu veřejného ochránce na 

zpravodajských službách USA i o absenci 

jakéhokoli nepatřičného ovlivňování, 

které by mohlo ohrozit fungování úřadu, 

a kromě toho poukazuje na to, že úřad 

spolupracuje s jinými nezávislými orgány 

dohledu, které mají účinné kontrolní 

pravomoci nad zpravodajskými složkami 

USA; je obecně znepokojen tím, fyzická 

osoba, jíž se porušení pravidel dotýká, 

může pouze žádat o informace a 

požadovat, aby byly údaje vymazány nebo 

aby bylo zabráněno jejich dalšímu 

zpracovávání, ale nemá nárok na 

odškodnění; 

23. připomíná své usnesení ze dne 26. 

května 2016, podle nějž není úřad 

veřejného ochránce zavedený 

Ministerstvem zahraničních věcí USA 

dostatečně nezávislý a není ani obdařen 

dostatečně účinnými pravomocemi, které 

by mu umožňovaly provádět své úkoly a 

poskytovat účinnou nápravu jednotlivcům 

z EU; poukazuje na to, že nastupující 

americká vláda dosud nejmenovala 

nového veřejného ochránce práv po 

skončení funkčního období náměstkyně 

ministra zahraničí pro hospodářský růst, 

energetiku a životní prostředí, která byla 

do této funkce jmenována v červenci 

2016; domnívá se, že v situaci, kdy není 

jmenován nezávislý veřejný ochránce práv 

s dostatečnými pravomocemi, by záruky 

USA ohledně zajištění účinné nápravy pro 

jednotlivce z EU byly neplatné; je obecně 

znepokojen tím, jednotlivec, jehož se 

porušení pravidel dotýká, může pouze 

žádat o informace a požadovat, aby byly 

údaje vymazány nebo aby bylo zabráněno 

jejich dalšímu zpracovávání, ale nemá 

nárok na odškodnění; 

Or. en 

 

 


