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Pozměňovací návrh  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantický tok údajů 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3a. poukazuje na to, že uvedené zásady 

ochrany soukromí dávají paušální svolení 

k jakémukoli zpracování osobních údajů, 

aniž by byl nutný souhlas subjektu údajů 

a aniž by měl subjekt údajů plnohodnotné 

právo zpracování svých osobních údajů 

odmítnout; je znepokojen tím, že dokonce 

i neudělení souhlasu („oznámení 

a možnost volby“) je možné pouze 

v případech podstatné změny účelu nebo 

předání údajů třetí osobě; je znepokojen 

tím, že dokonce i u citlivých údajů je 

souhlas subjektu údajů vyžadován jen 

u těchto dvou případů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantický tok údajů 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 b (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3b. vyjadřuje politování nad tím, že 

Spojené státy navzdory určitému úsilí 

v posledních letech stále nemají 

komplexní zákon o ochraně spotřebitelů; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantický tok údajů 

Společný návrh usnesení 

Bod 3 c (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 3c. konstatuje, že Spojené státy zůstávají 

jedinou zemí, která v reakci na odhalení 

týkající se globálního sledování učinila 

kroky na ochranu základních práv, když 

v roce 2015 přijala americký zákon 

o svobodě, jenž omezuje hromadné 

sledování ze strany domácích 

zpravodajských služeb na území 

Spojených států; je nicméně znepokojen 

tím, že právní situace, pokud jde o masové 

sledování ze strany zpravodajských služeb 

vně Spojených států a osob, které nejsou 

občany USA, ve Spojených státech, 

se nezměnila, jak je stanoveno 

v americkém zákoníku (hlava 50, §1881a 

(„oddíl 702“)); domnívá se, že USA by 

měly přijmout další právní předpisy, které 

by zajistily nápravu této situace; 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantický tok údajů 

Společný návrh usnesení 

Bod 4 a (nový) 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 4a. konstatuje, že v příloze VI je rovněž 

jasně stanoveno, že osobní údaje 

a komunikace mohou být uchovávány 

po dobu pěti let nebo i déle, je-li to 

„v zájmu národní bezpečnosti Spojených 

států“; vyjadřuje znepokojení nad tím, že 

toto ustanovení je v rozporu s rozsudkem 

Soudního dvora z roku 2014 o uchovávání 

osobních údajů (spojené případy C-293/12 

a C-594/12); 

Or. en 
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Pozměňovací návrh  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

za skupinu Verts/ALE 

 

Společný návrh usnesení 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantický tok údajů 

Společný návrh usnesení 

Bod 14 

 

Společný návrh usnesení Pozměňovací návrh 

14. vyzývá Komisi, aby pokračovala 

v dialogu s vládou USA s cílem dojednat 

s ohledem na stávající nedostatky další 

zdokonalení ujednání o systému 

na ochranu soukromí; 

14. vyzývá Komisi, aby alespoň omezila 

platnost rozhodnutí o přiměřenosti až 

na čtyři roky a aby pokračovala v dialogu 

s vládou USA s cílem dojednat s ohledem 

na stávající nedostatky a na základě 

obecného nařízení o ochraně údajů další 

zdokonalení ujednání o systému 

na ochranu soukromí; 

Or. en 

 

 


