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CS Jednotná v rozmanitosti CS 

2.7.2018 B8-0305/1 

Pozměňovací návrh  1 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0305/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 7 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

7. opětovně připomíná svůj postoj, že 

úřad veřejného ochránce zavedený 

Ministerstvem zahraničních věcí USA není 

dostatečně nezávislý a není ani vybaven 

dostatečně účinnými pravomocemi, které 

by mu umožňovaly plnit své úkoly 

a zajišťovat účinnou nápravu občanům EU; 

zdůrazňuje, že je třeba jasně a přesně 

stanovit pravomoci úřadu veřejného 

ochránce, zvláště pokud jde o pravomoci 

ochránce ve vztahu ke zpravodajské službě 

a míru účinnosti ochrany jeho rozhodnutí; 

vyjadřuje politování nad tím, že ochránce 

práv může podat žalobu pouze 

prostřednictvím vládních institucí 

Spojených států a jen od nich může žádat 

informace a že není oprávněn nařídit 

úřadům ukončení nebo přerušení 

nezákonného sledování nebo trvalé zničení 

informací; poukazuje na to, že ačkoli 

veřejný ochránce svůj úřad již vykonává, 

americká vláda dosud nejmenovala nového 

stálého veřejného ochránce práv, což 

nepřispívá ke vzájemné důvěře; zastává 

názor, že v situaci, kdy není jmenován 

nezávislý a zkušený veřejný ochránce práv 

s dostatečnými pravomocemi, by záruky 

USA ohledně zajištění účinné nápravy pro 

občany EU byly neplatné; 

7. opětovně připomíná svůj postoj, že 

úřad veřejného ochránce zavedený 

Ministerstvem zahraničních věcí USA není 

v současnosti vybaven dostatečně 

účinnými pravomocemi, které by mu 

umožňovaly plnit své úkoly a zajišťovat 

účinnou nápravu občanům EU; zdůrazňuje, 

že je třeba jasně a přesně stanovit 

pravomoci úřadu veřejného ochránce, 

zvláště pokud jde o pravomoci ochránce ve 

vztahu ke zpravodajské službě a míru 

účinnosti ochrany jeho rozhodnutí; 

vyjadřuje politování nad tím, že ochránce 

práv může podat žalobu pouze 

prostřednictvím vládních institucí 

Spojených států a jen od nich může žádat 

informace a že není oprávněn nařídit 

úřadům ukončení nebo přerušení 

nezákonného sledování nebo trvalé zničení 

informací; poukazuje na to, že ačkoli 

veřejný ochránce svůj úřad již vykonává, 

americká vláda dosud nejmenovala nového 

stálého veřejného ochránce práv, což 

nepřispívá ke vzájemné důvěře; zastává 

názor, že v situaci, kdy není jmenován 

nezávislý a zkušený veřejný ochránce práv 

s dostatečnými pravomocemi, by záruky 

USA ohledně zajištění účinné nápravy pro 

občany EU byly neplatné; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Pozměňovací návrh  2 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0305/2018 

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.  prohlašuje, že opětovné schválení 

§ 702 zákona FISA zpochybní na dalších 

šest let legalitu štítu na ochranu soukromí; 

23. je přesvědčen, že opětovné 

schválení § 702 zákona FISA na dalších 

šest let nezpochybní legalitu štítku na 

ochranu soukromí, jelikož všechny prvky, 

z nichž vycházelo rozhodnutí Komise 

o odpovídající ochraně, především 

podmínky a omezení zajišťující cílený 

sběr, byly zachovány;  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Pozměňovací návrh  3 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0305/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 34 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

34. zastává názor, že stávající 

podmínky štítu na ochranu soukromí 

neposkytují odpovídající úroveň ochrany, 

jakou vyžadují právní předpisy Unie 

v oblasti ochrany údajů a Listina EU, jak je 

vykládá Evropský soudní dvůr; 

34. má pochybnosti o tom, zda 

stávající uplatňování podmínek štítu na 

ochranu soukromí poskytuje odpovídající 

úroveň ochrany, jakou vyžadují právní 

předpisy Unie v oblasti ochrany údajů 

a Listina EU, jak je vykládá Evropský 

soudní dvůr; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Pozměňovací návrh  4 

Axel Voss 

za skupinu PPE 

 

Návrh usnesení B8-0305/2018 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 35 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

35. domnívá se, že pokud Spojené státy 

nezačnou do 1. září 2018 jednat v plném 

souladu s dohodnutými podmínkami, 

nebude Komise jednat v souladu s čl. 45 

odst. 4 obecného nařízení o ochraně 

údajů; vyzývá proto Komisi, aby do doby, 

kdy úřady Spojených států začnou plnit 

podmínky štítu na ochranu soukromí, 

jeho platnost pozastavila; 

35. domnívá se, že Spojené státy musí 

přijmout veškerá nezbytná opatření, aby 

plně dodržely harmonogram druhého 

výročního přezkumu; vyzývá proto 

Komisi, aby následně co nejdříve podala 

zprávu Parlamentu; 

Or. en 

 

 


