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Pozměňovací návrh  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 
za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Odrážka 11 a (nová) 
 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  s ohledem na strategický rámec EU a 

akční plán pro lidská práva a demokracii 

přijatý dne 25. června 2012, 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění C a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Ca. vzhledem k tomu, že od 11. září 2011 

zavedla EU 239 opatření proti terorismu, 

a to: 26 akčních plánů a strategických 

dokumentů, 25 nařízení, 15 směrnic, 11 

rámcových rozhodnutí, 25 rozhodnutí, 1 

společnou akci, 3 společné postoje, 4 

usnesení, 111 závěrů Rady a 8 

mezinárodních dohod
1
; 

______________ 
1Viz: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-

terrorism-measures/ 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod odůvodnění F a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 Fa. vzhledem k tomu, že existuje naléhavá 

potřeba jednotné právní definice pojmu 

„vytváření profilů“, založené na 

relevantních normách ochrany 

základních práv a údajů v zájmu snížení 

nejistoty, pokud jde o to, jaké činnosti jsou 

zakázané, a jaké nikoli; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 6 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 6a. varuje, že nedostatek vyhlídek na plné 

začlenění do společnosti v důsledku 

chudoby a nezaměstnanosti by mohlo vést 

k tomu, že se jednotlivci budou cítit 

bezmocní a dokonce se vydají na cestu 

destruktivního chování posilujícího jejich 

ego, jež bude mít extremistický charakter, 

a útoků na společnost jako takovou; 

vyzývá členské státy, aby vynakládaly větší 

úsilí na snižování chudoby a nabízely 

vyhlídky na zaměstnání a zajistily tak úctu 

jednotlivcům;  

Or. en 



 

AM\1049793CS.doc  PE547.526v01-00 }  

 PE547.530v01-00 }  

 PE547.531v01-00 }  

 PE547.532v01-00 }  

 PE547.537v01-00 } RC1 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

10.2.2015  B8-0122/2015 }  

 B8-0125/2015 }  

 B8-0126/2015 }  

 B8-0127/2015 }  

 B8-0132/2015 } RC1/Am. 9 

Pozměňovací návrh  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 11 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

11. vyzývá členské státy, aby optimálním 

způsobem využívaly stávající platformy, 

databáze a systémy včasného varování na 

evropské úrovni, jako je Schengenský 

informační systém (SIS) a systém 

předběžných informací o cestujících 

(APIS); 

11. vyzývá členské státy, aby optimálním 

způsobem využívaly stávající platformy, 

databáze a systémy včasného varování na 

evropské úrovni, jako je Schengenský 

informační systém (SIS) a systém 

předběžných informací o cestujících 

(APIS) a aby umožnily donucovacím 

orgánům přístup k telefonickým údajům a 

údajům o cestujících v případě 

podezřelých osob či skupin podezřelých 

osob, jsou-li spojeny s konkrétní hrozbou; 

donucovací orgány musí v první řadě 

využívat těchto možností a posílit 

vzájemnou spolupráci, mimo jiné 

vytvořením společných vyšetřovacích týmů 

a s pomocí agentur EU, jako je Europol, 

Eurojust a CEPOL;  

Or. en 
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Pozměňovací návrh  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
Anti-terrorism measures 

Společný návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. vyzývá Komisi, aby návrh systému 

EU pro jmennou evidenci cestujících 

formálně přezkoumala na základě kritérií, 

která Soudní dvůr formuloval ve svém 

rozsudku týkajícím se směrnice o 

uchovávání údajů; pověřuje svou právní 

službu, aby do šesti týdnů od přijetí tohoto 

usnesení provedla podobné přezkoumání; 

trvá na tom, že není možné přijmout, 

„obecný program dohledu“
1
, který 

předpokládá návrh EU PNR dříve, než 

Soudní dvůr vydá svůj posudek k dohodě 

mezi EU a Kanadou o poskytování a 

využívání PNR, které si vyžádal 

Parlament v listopadu 2014
2
; 

____________ 
1SJ 0890/14, body 63 a 64.  
2 Přijaté texty, P8_TA(2014)005 (25. listopadu 

2014). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 18 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 18a. znovu opakuje svou výzvu podpořit 

šifrování komunikace obecně, včetně 

elektronické pošty a komunikace 

prostřednictvím krátkých textových 

zpráv
1
; zdůrazňuje, že zákaz šifrování by 

měl velmi negativní vliv na ochranu 

osobních údajů přenášených 

prostřednictvím komunikačních, 

komerčních a finančních sítí, vládní 

infrastruktury a infrastrukturních 

systémů zásadního významu a že by 

umožnil jejich zachytávání na nezákonné 

a jiné účely; 

____________ 
1Usnesení ze dne 12. března 2014 o programu 

agentury NSA (USA) pro sledování, subjektech 

členských států pro sledování a dopadech na 

základní práva občanů EU a na transatlantickou 

spolupráci v oblasti spravedlnosti a vnitřních věcí, 

přijaté texty P7_TA-PROV(2014)0230 (bod 107). 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 7 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 7a. připomíná, že účelem našeho systému 

trestního soudnictví by měla být náprava 

jednotlivců tak, aby po návratu již 

nepředstavovali pro společnost riziko; 

vyzývá členské státy, aby za tímto účelem 

investovaly do potřebných lidských 

zdrojů; vyjadřuje svou podporu 

iniciativám zaměřeným na odstranění 

příčin radikalizace, například iniciativě 

vypracované v dánském městě Aarhus; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 
o protiteroristických opatřeních 

Společný návrh usnesení 

Bod 21 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

21. důrazně vyzývá k lepší výměně 

informací mezi donucovacími orgány 

členských států a agenturami EU; dále 

zdůrazňuje, že je nutné celosvětově zlepšit, 

zintenzivnit a zrychlit sdílení informací 

mezi donucovacími orgány; žádá, aby 

členské státy zefektivnily operativní 

spolupráci mezi sebou navzájem a třetími 

zeměmi tím, že budou více využívat 

existující cenné nástroje, jako jsou např. 

společné vyšetřovací týmy, program 

sledování financování terorismu a dohody 

o jmenné evidenci cestujících, a tím, že 

budou rychleji a účinněji sdílet důležité 

údaje a informace za předpokladu, že bude 

zaručena náležitá ochrana údajů 

a soukromí; 

21. důrazně vyzývá k lepší výměně 

informací mezi donucovacími orgány 

členských států a agenturami EU; dále 

zdůrazňuje, že je nutné celosvětově zlepšit, 

zintenzivnit a zrychlit sdílení informací 

mezi donucovacími orgány; žádá, aby 

členské státy zefektivnily operativní 

spolupráci mezi sebou navzájem a třetími 

zeměmi tím, že budou více využívat 

existující cenné nástroje, jako jsou např. 

společné vyšetřovací týmy, program 

sledování financování terorismu a dohody 

o jmenné evidenci cestujících, a tím, že 

budou rychleji a účinněji sdílet důležité 

údaje a informace za předpokladu, že bude 

zaručena náležitá ochrana údajů 

a soukromí; vyzývá k omezení 

shromažďovaných osobních údajů pouze 

na identifikované podezřelé osoby a 

identifikované rizikové lety; 

Or. en 

 

 


