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2.7.2018 B8-0305/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 7 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

7. opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, 

že mechanizmus ombudsmana zriadený 

Ministerstvom vnútra Spojených štátov 

amerických nie je dostatočne nezávislý 

a nemá dostatočné účinné právomoci na 

plnenie svojich úloh a poskytovanie 

účinnej nápravy občanom EÚ; zdôrazňuje, 

že je potrebné objasniť presné právomoci 

mechanizmu ombudsmana, najmä pokiaľ 

ide o jeho právomoci vo vzťahu 

k spravodajským službám, a úroveň 

účinnej nápravy jeho rozhodnutí; vyjadruje 

poľutovanie nad tým, že ombudsman môže 

požadovať opatrenia a informácie len od 

vládnych orgánov USA a nemôže nariadiť 

úradom, aby zastavili a ukončili nezákonný 

dohľad alebo natrvalo zničili informácie; 

poukazuje na to, že aj keď v súčasnosti 

vykonáva funkciu úradujúci ombudsman, 

vláda USA doteraz nevymenovala nového 

stáleho ombudsmana, čo neprispieva 

k vzájomnej dôvere; domnieva sa, že kým 

nie je vymenovaný nezávislý, skúsený 

ombudsman s dostatočnými právomocami, 

uistenia USA, pokiaľ ide o poskytovanie 

účinnej nápravy občanom z EÚ, nemajú 

žiadnu váhu; 

7. opätovne zdôrazňuje svoju pozíciu, 

že mechanizmus ombudsmana zriadený 

Ministerstvom vnútra Spojených štátov 

amerických nemá v súčasnosti dostatočné 

účinné právomoci na plnenie svojich úloh 

a poskytovanie účinnej nápravy občanom 

EÚ; zdôrazňuje, že je potrebné objasniť 

presné právomoci mechanizmu 

ombudsmana, najmä pokiaľ ide o jeho 

právomoci vo vzťahu k spravodajským 

službám, a úroveň účinnej nápravy jeho 

rozhodnutí; vyjadruje poľutovanie nad 

tým, že ombudsman môže požadovať 

opatrenia a informácie len od vládnych 

orgánov USA a nemôže nariadiť úradom, 

aby zastavili a ukončili nezákonný dohľad 

alebo natrvalo zničili informácie; 

poukazuje na to, že aj keď v súčasnosti 

vykonáva funkciu úradujúci ombudsman, 

vláda USA doteraz nevymenovala nového 

stáleho ombudsmana, čo neprispieva 

k vzájomnej dôvere; domnieva sa, že kým 

nie je vymenovaný nezávislý, skúsený 

ombudsman s dostatočnými právomocami, 

uistenia USA, pokiaľ ide o poskytovanie 

účinnej nápravy občanom z EÚ, nemajú 

žiadnu váhu; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23.  potvrdzuje, že opätovné schválenie 

článku 702 zákona FISA na ďalších šesť 

rokov spochybňuje zákonnosť štítu na 

ochranu osobných údajov; 

23. domnieva sa, že opätovné 

schválenie článku 702 zákona FISA na 

ďalších šesť rokov nespochybňuje 

zákonnosť štítu na ochranu osobných 

údajov, pretože všetky prvky, na ktorých 

sa zakladalo rozhodnutie Komisie o 

primeranosti, boli zachované, a to najmä 

podmienky a obmedzenia zabezpečujúce 

cielený zber; 

  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 34 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

34. domnieva sa, že súčasná dohoda 

o štíte na ochranu osobných údajov 

neposkytuje primeranú úroveň ochrany 

požadovanú právnymi predpismi Únie 

o ochrane údajov a chartou EÚ, ako ju 

vykladá Súdny dvor; 

34. vyjadruje znepokojenie nad tým, či 

súčasné vykonávanie dohody o štíte na 

ochranu osobných údajov poskytuje 

primeranú úroveň ochrany požadovanú 

právnymi predpismi Únie o ochrane údajov 

a chartou EÚ, ako ju vykladá Súdny dvor; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Axel Voss 

v mene skupiny PPE 

 

Návrh uznesenia B8-0305/2018 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 35 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

35. domnieva sa, že ak Spojené štáty 

nedosiahnu úplnú zhodu do 1. septembra 

2018, Komisia nekonala v súlade 

s článkom 45 ods. 5 všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov; žiada preto 

Komisiu, aby pozastavila štít na ochranu 

osobných údajov dovtedy, kým orgány 

USA nebudú dodržiavať svoje podmienky; 

35. domnieva sa, že Spojené štáty 

musia prijať všetky potrebné opatrenia, 

aby do druhého výročného preskúmania 

dosiahli úplný súlad; žiada preto Komisiu, 

aby následne čo najskôr podala 

Parlamentu správu; 

Or. en 

 

 


