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Pozměňovací návrh 1
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 4 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na usnesení přijaté Řídící 
radou Meziparlamentní unie dne 19. října 
20111,
__________________
1Usnesení přijeté jednomyslně Řídící 
radou Meziparlamentní unie na jejím 
189. zasedání (v Bernu dne 19. října 
2011), 
http://www.ipu.org/english/issues/hrdocs/
189/is01.htm

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 9 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na své usnesení ze dne 16. 
února 2012 ohledně přístupu nevidomých 
ke knihám a jiným tištěným materiálům1,
__________________
1Usnesení Evropského parlamentu ze dne 
16. února 2012 o petici č. 0924/2011, 
kterou předložil jménem Evropské unie 
nevidomých (EBU) / Královského 
národního institutu nevidomých Dan 
Pescod (britský státní příslušník) ohledně 
přístupu nevidomých ke knihám a jiným 
tištěným materiálům (2011/2894(RSP)), 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getD
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oc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-
2012-0059+0+DOC+XML+V0//CS 

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Právní východisko 14 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na hlavní zásady OSN 
týkající se podnikání a lidských práv,

Or. en

Pozměňovací návrh 4
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Právní východisko 30 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na Úmluvu OSN ze dne 17. 
dubna 2003 o zachování nemateriálního 
kulturního dědictví1,
__________________
1http://unesdoc.unesco.org/images/0013/0
01325/132540e.pdf

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění A
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

A. vzhledem k tomu, že díky 
technologickému vývoji mohou jednotlivci 
na celém světě používat nové IKT 
a připojit se k internetu, což podporuje 
revoluční změny ve společnosti, fungování 
demokracie, správu věcí veřejných, 
hospodářství, podnikání, sdělovací 
prostředky, rozvoj a obchod;

A. vzhledem k tomu, že díky 
technologickému vývoji mohou jednotlivci
a společnost na celém světě používat nové 
IKT a připojit se k internetu, což 
usnadňuje rozvoj jednotlivců 
a společnosti, fungování veřejné 
komunikace a demokracie, správu věcí 
veřejných a hospodářství a představuje 
významný nástroj při prosazování 
základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 6
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že přístup k internetu
je klíčový pro přístup k informacím, 
svobodu projevu, svobodu tisku a svobodu 
shromažďovací a pro hospodářský, 
sociální, politický a kulturní rozvoj;

B. vzhledem k tomu, že internet je klíčový 
pro přístup k informacím, svobodu projevu, 
svobodu tisku a svobodu shromažďovací 
a pro hospodářský, sociální, politický 
a kulturní rozvoj;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ba. vzhledem k tomu, že existuje 
celosvětová shoda, která se odráží
v mezinárodním právu, že zákony musí 
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počítat s omezeními základních práv;

Or. en

Pozměňovací návrh 8
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že IKT jsou 
využívány také jako represivní nástroje, 
a to formou (hromadné) cenzury, dohledu, 
sledování a dohledávání informací 
a jednotlivců;

E. vzhledem k tomu, že ačkoli jsou IKT
klíčovými nástroji při organizaci 
sociálních hnutí a protestů v různých 
zemích, jak tomu bylo zejména při 
událostech arabského jara, jsou využívány 
také jako represivní nástroje, a to formou 
(hromadné) cenzury, dohledu, sledování 
a dohledávání informací a jednotlivců;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že evropské 
společnosti, stejně jako společnosti sídlící 
v Evropě či mezinárodní společnosti 
působící v zemích EU se aktivně zapojují 
do cenzury a sledování, jež často přispívají 
k identifikaci a lokalizaci ochránců 
lidských práv a prodemokratických 
aktivistů, což v některých případech vede 
k jejich uvěznění a mučení, nebo v této 
oblasti spolupracují s represivními 
autoritářskými režimy;  
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Or. en

Pozměňovací návrh 10
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ea. vzhledem k tomu, že IKT mohou 
rovněž hrát roli užitečného nástroje 
teroristických organizací při přípravě 
a provádění útoků; 

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod odůvodnění F a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Fa. vzhledem k tomu, že tyto změny 
vytvářejí nové podmínky, jež vyžadují 
přizpůsobené uplatňování stávajících 
právních předpisů vycházejících ze
strategie začleňování hlediska internetu 
a IKT do veškeré vnější činnosti EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že se internet 
rozmáhá a organicky se vyvíjí jako 
platforma, která má pro veřejnost 
obrovskou hodnotu;

G. vzhledem k tomu, že se internet 
rozmáhá a organicky se vyvíjí jako 
platforma, která má pro veřejnost 
obrovskou hodnotu; vzhledem k tomu, že 
však zneužívání nových možností 
a nástrojů, které s sebou přinesl internet, 
vytváří také nová rizika a nebezpečí; 

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že se internet stal 
rovněž hybnou silou rozvoje 
mezinárodního obchodu, což vyžaduje 
neustálou obezřetnost, zejména pokud jde 
o ochranu spotřebitelů;

Or. fr

Pozměňovací návrh 14
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ga. vzhledem k tomu, že by omezení měla 
existovat pouze pro případ zneužívání 
internetu pro nezákonné činnosti, jako je 
podněcování k nenávisti, násilí a rasismu, 
totalitní propaganda a přístup dětí 
k pornografii či jejich sexuální 
vykořisťování;
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Pozměňovací návrh 15
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod odůvodnění H a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Ha. vzhledem k tomu, že článek 21 
Smlouvy o Evropské unii zdůrazňuje, že 
„Unie dbá na soudržnost mezi 
jednotlivými oblastmi své vnější činnosti 
a mezi těmito oblastmi a svými ostatními 
politikami. Rada a Komise, jimž je 
nápomocen vysoký představitel Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku, 
zajišťují tuto soudržnost a za tímto účelem 
spolupracují.“;

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. uznává, že necenzurovaný přístup 
k internetu, mobilním telefonům a IKT má 
dopad na lidská práva a základní svobody, 
jelikož nabízí různé možnosti a na celém 
světě rozšiřuje prostor pro svobodu 
projevu, přístup k informacím, právo na 
soukromí a svobodu shromažďování;

1. uznává, že neomezený a necenzurovaný 
přístup k internetu, mobilním telefonům 
a IKT má dopad na lidská práva a základní 
svobody, jelikož nabízí různé možnosti 
a na celém světě rozšiřuje prostor pro 
svobodu projevu, přístup k informacím, 
právo na soukromí a svobodu 
shromažďování;

Or. en
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Pozměňovací návrh 17
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí obrovský tvořivý, 
podněcující a různé možnosti skýtající 
potenciál, který internet a IKT mají pro 
celosvětový hospodářský, sociální, 
vědecký, kulturní a politický rozvoj, čímž 
samy o sobě přispívají k pokroku celého 
lidstva;

2. bere na vědomí obrovský tvořivý, 
podněcující a různé možnosti skýtající 
potenciál, který internet a IKT mají pro 
utváření společenství, občanskou 
společnost a celosvětový hospodářský, 
sociální, vědecký, kulturní a politický 
rozvoj, čímž samy o sobě přispívají 
k pokroku celého lidstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. bere na vědomí obrovský tvořivý, 
podněcující a různé možnosti skýtající 
potenciál, který internet a IKT mají pro 
celosvětový hospodářský, sociální, 
vědecký, kulturní a politický rozvoj, čímž 
samy o sobě přispívají k pokroku celého 
lidstva;

2. bere na vědomí obrovský tvořivý, 
podněcující a různé možnosti skýtající 
potenciál, který internet a IKT mají pro 
celosvětový hospodářský, sociální, 
vědecký, kulturní a politický rozvoj, čímž 
samy o sobě přispívají k pokroku celého 
lidstva; je si nicméně vědom nových rizik 
a nebezpečí, které plynou ze zneužívání 
nových možností a nástrojů, které internet 
přinesl;

Or. en

Pozměňovací návrh 19
Marietje Schaake
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Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává, že internet a sociální média 
umožňují vládám zapojit se do přímé 
diplomacie a usnadňují častější mezilidský 
kontakt po celém světě; zdůrazňuje, že 
otevřené diskuse o myšlenkách mohou 
potírat extremismus a zlepšit mezikulturní 
zapojení a porozumění; 

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 2 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2b. považuje kulturu za faktor 
usnadňující přístup a kontakt, pokud jsou 
politické vztahy blokovány nebo 
narušovány; uznává, že svoboda a kultura 
jsou vzájemně výrazně propojené a že 
digitální kulturní diplomacie je ve 
strategickém zájmu EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 2 c (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. uznává úlohu umělecké svobody 
a svobody napodobovat a opakovaně 
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použít jakožto základní prvky tvořivosti
a svobody projevu a myšlení; uznává 
význam výjimek a omezení v rámci 
ochrany autorského práva, zejména 
v oblasti žurnalistiky, citací, satiry, 
archivů a knihoven a zajištění přístupu ke 
kulturnímu dědictví a jeho 
upotřebitelnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází 
k blokování obsahu, ke sledování 
a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů, organizací občanské společnosti 
a aktivistů, sdělovacích prostředků
a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází 
k blokování obsahu, ke sledování 
a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů a podnikání se stále více využívají 

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů a podnikání v některých zemích se 
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technologie, a to tak, že dochází 
k blokování obsahu, ke sledování 
a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

stále více využívají technologie, a to tak, že 
dochází k blokování obsahu, ke sledování 
a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází 
k blokování obsahu, ke sledování 
a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám 
občanů a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází ke 
sledování a určování totožnosti obhájců 
lidských práv, novinářů, aktivistů 
a disidentů, k označování legitimních 
vyjádření a opozičních názorů na internetu 
za trestný čin a k jejich blokování, jakož 
i k přijímání omezujících právních 
předpisů, které tato opatření zdůvodňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. zdůrazňuje, že k represím a kontrolám
občanů a podnikání se stále více využívají 
technologie, a to tak, že dochází 
k blokování obsahu, ke sledování 

3. vyzývá Komisi, aby se náležitě zabývala 
skutečností, že některé země uplatňují 
represe a kontroly občanů a podnikání, 
a to tak, že dochází k blokování obsahu 
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a určování totožnosti obhájců lidských 
práv, novinářů, aktivistů a disidentů, 
k označování legitimních vyjádření na 
internetu za trestný čin a k přijímání 
omezujících právních předpisů, které tato 
opatření zdůvodňují;

a ke sledování a určování totožnosti 
obhájců lidských práv, novinářů, aktivistů 
a disidentů; dále vyzývá Komisi, aby 
přijala opatření proti označování 
legitimních vyjádření na internetu za 
trestný čin a proti přijímání omezujících 
právních předpisů, které tato opatření 
zdůvodňují; znovu tak zdůrazňuje, že tyto 
postupy jsou v rozporu s kodaňskými 
kritérii;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Andrzej Grzyb

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že uznání a uplatňování 
zásad sociální odpovědnosti podniků ze 
strany poskytovatelů internetových služeb, 
vývojářů softwaru, výrobců hardwaru, 
sociálních síťových služeb/médií atd. je 
nezbytné pro zaručení svobodného 
působení a bezpečnosti ochránců lidských 
práv a svobody projevu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát součástí 
všech vnějších činností EU, jejího 
financování a politik a nástrojů určených 

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát pod 
vedením vysoké představitelky Unie pro 
zahraniční věci a bezpečnostní politiku 
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k poskytování pomoci a měly by být 
jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla 
zajištěna odpovědnost a kontinuita;

a ESVČ součástí všech vnějších činností 
EU, jejího financování a politik a nástrojů 
určených k poskytování pomoci a měly by 
být jednou ročně přehodnoceny tak, aby 
byla zajištěna odpovědnost a kontinuita;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát součástí 
všech vnějších činností EU, jejího 
financování a politik a nástrojů určených 
k poskytování pomoci a měly by být 
jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla 
zajištěna odpovědnost a kontinuita;

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát součástí 
všech vnějších činností EU, jejího 
financování a politik a nástrojů určených 
k poskytování pomoci a měly by být 
jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla 
zajištěna odpovědnost a kontinuita;
naléhavě žádá Komisi a ESVČ, aby 
v tomto ohledu zaujaly proaktivní přístup 
a zajistily horizontální spolupráci 
a koordinaci mezi příslušnými orgány 
a institucemi EU a v jejich rámci;

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát součástí 
všech vnějších činností EU, jejího 
financování a politik a nástrojů určených 
k poskytování pomoci a měly by být 

4. zdůrazňuje, že podpora a ochrana 
digitálních svobod by se měly stát součástí 
všech vnějších činností EU, jejího 
financování a politik a nástrojů určených 
k poskytování pomoci a měly by být 
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jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla 
zajištěna odpovědnost a kontinuita;

jednou ročně přehodnoceny tak, aby byla 
zajištěna odpovědnost a kontinuita
a zachována podpora záruk proti 
podvodům a poškozování směřujícím proti 
inovačním postupům, jež jsou nezbytné 
pro růst;

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. opakuje, že Komise zařadila neomezený 
přístup k internetu mezi kodaňská 
kritéria;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. opakuje, že Komise zařadila neomezený
přístup k internetu mezi kodaňská kritéria;

5. opakuje, že Komise zařadila přístup 
k internetu mezi kodaňská kritéria;

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Ria Oomen-Ruijten

Návrh usnesení
Bod 5
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5. opakuje, že Komise zařadila neomezený
přístup k internetu mezi kodaňská kritéria;

5. opakuje, že Komise zařadila svobodu 
sdělovacích prostředků k základním 
právům, a tudíž mezi kodaňská kritéria
a že by omezení svobody projevu mělo být 
také na internetu odůvodněno naléhavou 
společenskou potřebou a mělo by být 
zejména přiměřené sledovanému 
legitimnímu účelu;

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. bere na vědomí otázky týkající se 
ochrany a podpory lidských práv a svobod 
na internetu, jež jsou předmětem 
pozornosti ve všech zemích, zatímco 
uznává zásadní rozdíly v podmínkách, 
v nichž jsou IKT využívány, jako je 
například existence právního státu 
a práva na nápravu;

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. vyzývá Komisi, aby zajistila soudržnost 
mezi vnějšími akcemi EU a vnitřními 



PE496.512v01-00 18/56 AM\913651CS.doc

CS

strategiemi Komise při obhajobě naprosto 
nezbytných a přiměřených omezení 
základních práv, zejména pokud jde 
o dodržování základních zásad 
mezinárodního práva, jako například, že 
omezení musí mít oporu v zákonu 
a nesmějí být zaváděna průmyslovým 
odvětvím ad hoc;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podtrhuje skutečnost, že účinné 
rozvojové politiky EU vyžadují začlenění 
IKT do všech činností a překonání 
digitálních rozdílů, a to poskytnutím 
základní technologické infrastruktury 
a usnadněním přístupu ke znalostem 
a informacím;

7. podtrhuje skutečnost, že účinné 
rozvojové politiky a politiky v oblasti 
ochrany lidských práv EU vyžadují 
začlenění IKT do všech činností 
a překonání digitálních rozdílů, a to 
poskytnutím základní technologické 
infrastruktury a usnadněním přístupu ke 
znalostem a informacím;

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. podtrhuje skutečnost, že účinné 
rozvojové politiky EU vyžadují začlenění 
IKT do všech činností a překonání 
digitálních rozdílů, a to poskytnutím 
základní technologické infrastruktury 
a usnadněním přístupu ke znalostem 

7. podtrhuje skutečnost, že účinné 
rozvojové politiky EU vyžadují začlenění 
IKT do všech činností a překonání 
digitálních rozdílů, a to poskytnutím 
základní technologické infrastruktury,
usnadněním přístupu ke znalostem 
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a informacím; a informacím a podporou počítačové 
gramotnosti po celém světě;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. pokládá IKT za prostředky umožňující 
transparentnost a řádné řízení, gramotnost, 
vzdělávání, péči o sexuální a reprodukční 
zdraví, účinné sledování voleb 
a odstraňování následků katastrof ve 
vzdálených oblastech či venkovských
společenstvích;

8. pokládá IKT za prostředky umožňující 
transparentnost a řádné řízení, gramotnost, 
vzdělávání, péči o sexuální a reprodukční 
zdraví, účinné sledování voleb 
a odstraňování následků katastrof, zejména
ve vzdálených oblastech a rozvojových 
společenstvích;

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. pokládá IKT za prostředky umožňující 
transparentnost a řádné řízení, gramotnost, 
vzdělávání, péči o sexuální a reprodukční 
zdraví, účinné sledování voleb 
a odstraňování následků katastrof ve 
vzdálených oblastech či venkovských 
společenstvích;

8. pokládá IKT za prostředky umožňující 
transparentnost a řádné řízení, gramotnost, 
vzdělávání, účinné sledování voleb 
a odstraňování následků katastrof ve 
vzdálených oblastech či venkovských 
společenstvích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 39
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. domnívá se, že je nezbytné chránit 
uživatele, zejména děti, před škodlivým 
pornografickým a násilným obsahem;

Or. pl

Pozměňovací návrh 40
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla 
být zmíněna v programech EU zaměřených 
na rozvoj a pomoc, zejména určených pro 
společnosti, jež jsou ve fázi po konfliktu 
nebo ve fázi politického přechodu; 
domnívá se, že právní experti EU jsou 
klíčovými osobami pro zaškolování 
partnerů a začleňování základních práv 
a zásad do nových norem a právních 
předpisů (týkajících se sdělovacích 
prostředků);

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla 
být zmíněna v programech EU zaměřených 
na rozvoj a pomoc, zejména určených pro 
společnosti, jež jsou ve fázi po konfliktu 
nebo ve fázi politického přechodu; 
domnívá se, že právní experti EU mohou 
významně přispět k zaškolování partnerů 
a začleňování základních práv a zásad do 
nových norem a právních předpisů 
(týkajících se sdělovacích prostředků) ve 
třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 9
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla 
být zmíněna v programech EU zaměřených 
na rozvoj a pomoc, zejména určených pro 
společnosti, jež jsou ve fázi po konfliktu 
nebo ve fázi politického přechodu; 
domnívá se, že právní experti EU jsou 
klíčovými osobami pro zaškolování 
partnerů a začleňování základních práv 
a zásad do nových norem a právních 
předpisů (týkajících se sdělovacích 
prostředků);

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla 
být zmíněna v programech EU zaměřených 
na rozvoj a pomoc, zejména určených pro 
společnosti, jež jsou ve fázi po konfliktu 
nebo ve fázi politického přechodu; 
domnívá se, že právní experti EU jsou 
klíčovými osobami pro zaškolování 
partnerů a začleňování základních práv 
a zásad do nových norem a právních 
předpisů (týkajících se sdělovacích 
prostředků); zdůrazňuje, že pomoc 
v podobě budování infrastruktury IKT by 
měla být podmíněna uplatňováním 
a ochranou necenzurovaného přístupu 
k internetu a informacím online, jakož 
i digitální svobodou v širším měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 9

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9. podtrhuje, že digitální svoboda by měla 
být zmíněna v programech EU 
zaměřených na rozvoj a pomoc, zejména 
určených pro společnosti, jež jsou ve fázi 
po konfliktu nebo ve fázi politického 
přechodu; domnívá se, že právní experti 
EU jsou klíčovými osobami pro 
zaškolování partnerů a začleňování 
základních práv a zásad do nových norem 
a právních předpisů (týkajících se 
sdělovacích prostředků);

9. podtrhuje, že programy zaměřené na 
pomoc při posilování digitální svobody by 
měly být zmíněny v politikách EU 
zaměřených na rozvoj a lidská práva, 
zejména určených pro společnosti
v nedemokratických zemích, jakož 
i v zemích, jež jsou ve fázi po konfliktu 
nebo ve fázi politického přechodu; 
domnívá se, že právní experti EU jsou 
klíčovými osobami pro zaškolování 
partnerů a začleňování základních práv 
a zásad do nových norem a právních 
předpisů (týkajících se sdělovacích 
prostředků);

Or. en
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Pozměňovací návrh 43
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. upozorňuje na význam rozvoje IKT 
v oblastech konfliktu pro podporu činností 
v rámci budování míru na úrovni 
občanské společnosti s cílem zajistit 
bezpečnou komunikaci mezi stranami 
zapojenými do mírového řešení sporů, aby 
tak došlo k aktivnímu překonání fyzických 
překážek a rizik ve dvoustranných 
kontaktech osob a organizací v těchto 
oblastech;

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 9 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

9a. doufá, že vhodné využívání nových 
komunikačních technologií, zejména 
sociálních médií, přispěje k posílení přímé 
demokracie u občanů EU a třetích zemí 
prostřednictvím vytvoření sociálních 
platforem pro formulaci právních 
předpisů; 

Or. pl

Pozměňovací návrh 45
Marek Siwiec
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Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. zdůrazňuje, že digitální shromažďování 
důkazů a šíření obrazové dokumentace 
k případům porušení lidských práv může 
přispět k celosvětovému boji proti 
beztrestnosti; domnívá se, že je zapotřebí 
pomoci k tomu, aby takové materiály byly
podle mezinárodního (trestního) práva 
přípustné jako důkazy pro soudní řízení;

10. zdůrazňuje, že digitální shromažďování 
a šíření důkazů a obrazové dokumentace 
k případům porušení lidských práv může 
přispět k celosvětovému boji proti 
beztrestnosti; domnívá se, že tyto materiály 
by měly být podle mezinárodního 
(trestního) práva přípustné jako důkazy pro 
soudní řízení;

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podtrhuje nutnost zajistit, aby byly 
prvky vzácných zemin používané při 
výrobě IKT získávány v podmínkách 
zohledňujících lidská, pracovní 
a environmentální práva;

11. podtrhuje nutnost zajistit, aby byly 
prvky vzácných zemin používané při 
výrobě IKT získávány v podmínkách 
zohledňujících lidská, pracovní 
a environmentální práva a aby nepodléhaly 
monopolistickým praktikám nebo omezení 
přístupu na trh z čistě politických důvodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Indrek Tarand, Reinhard Bütikofer
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 11
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. podtrhuje nutnost zajistit, aby byly 
prvky vzácných zemin používané při 
výrobě IKT získávány v podmínkách 
zohledňujících lidská, pracovní 
a environmentální práva;

11. podtrhuje nutnost zajistit, aby byly 
prvky vzácných zemin používané při 
výrobě IKT získávány v podmínkách 
zohledňujících lidská, pracovní 
a environmentální práva; je přesvědčen, že 
mnohostranný přístup k zajištění přístupu 
k prvkům vzácných zemin za humánních 
podmínek je předpokladem pro dosažení 
těchto cílů;

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyslovuje politování nad tím, že 
technologie a služby pocházející z EU jsou 
ve třetích zemích využívány k porušování 
lidských práv cenzurou informací, 
hromadným dohlížením, kontrolou, 
sledováním a dohledáváním občanů 
a jejich činností přes (mobilní) telefonní 
sítě a internet;

12. vyslovuje politování nad skutečností, 
že technologie a služby pocházející z EU 
jsou ve třetích zemích někdy využívány 
k porušování lidských práv cenzurou 
informací, hromadným dohlížením, 
kontrolou, sledováním a dohledáváním 
občanů a jejich činností přes (mobilní) 
telefonní sítě a internet;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyslovuje politování nad tím, že 
technologie a služby pocházející z EU jsou 

12. vyslovuje politování nad tím, že 
technologie a služby pocházející z EU jsou 
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ve třetích zemích využívány k porušování 
lidských práv cenzurou informací, 
hromadným dohlížením, kontrolou, 
sledováním a dohledáváním občanů 
a jejich činností přes (mobilní) telefonní 
sítě a internet;

ve třetích zemích využívány k porušování 
lidských práv cenzurou informací, 
hromadným dohlížením, kontrolou, 
sledováním a dohledáváním občanů 
a jejich činností přes (mobilní) telefonní 
sítě a internet; naléhavě žádá Komisi, aby 
přijala veškerá nezbytná opatření 
k zastavení obchodu s těmito digitálními 
zbraněmi;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 12

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

12. vyslovuje politování nad tím, že 
technologie a služby pocházející z EU jsou 
ve třetích zemích využívány k porušování 
lidských práv cenzurou informací, 
hromadným dohlížením, kontrolou, 
sledováním a dohledáváním občanů 
a jejich činností přes (mobilní) telefonní 
sítě a internet;

12. vyslovuje politování nad tím, že 
technologie a služby pocházející z EU jsou 
ve třetích zemích využívány k porušování 
lidských práv cenzurou informací, 
hromadným dohlížením, kontrolou, 
sledováním a dohledáváním občanů 
a jejich činností přes (mobilní) telefonní 
sítě a internet; zastává však názor, že 
technologie jako takové jsou z morálního 
hlediska neutrální a že škodlivá politika 
zakládá odpovědnost jednající osoby, 
nikoli nástroje;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií 13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií 
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a služeb využívaných k represím do Sýrie 
a Íránu; domnívá se, že tento zákaz by měl 
být precedentem pro strukturální omezující 
opatření, jako jsou například „zbytková“ 
ustanovení či „seznamy pro konkrétní 
zemi“ využívaná v regulačním rámci pro 
technologie dvojí užití;

a služeb využívaných k represím do Sýrie 
a Íránu; domnívá se, že tento zákaz by měl 
být precedentem pro strukturální omezující 
opatření, jako jsou například předběžné 
podmínky pro vydávání licencí, 
„zbytková“ ustanovení či „seznamy pro 
konkrétní zemi“ využívaná v regulačním 
rámci pro technologie dvojí užití;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií 
a služeb využívaných k represím do Sýrie 
a Íránu; domnívá se, že tento zákaz by měl 
být precedentem pro strukturální omezující 
opatření, jako jsou například „zbytková“ 
ustanovení či „seznamy pro konkrétní 
zemi“ využívaná v regulačním rámci pro 
technologie dvojí užití;

13. vyzývá k vydání zákazu na vývoz 
technologií a služeb využívaných 
k represím do nedemokratických zemí; 
domnívá se, že tento zákaz by měl být 
precedentem pro strukturální omezující 
opatření, jako jsou například „zbytková“ 
ustanovení či „seznamy pro konkrétní 
zemi“ využívaná v regulačním rámci pro 
technologie dvojí užití;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií 
a služeb využívaných k represím do Sýrie 
a Íránu; domnívá se, že tento zákaz by měl 
být precedentem pro strukturální 
omezující opatření, jako jsou například 

13. vítá zákaz vydaný na vývoz technologií 
a služeb využívaných k represím do Sýrie 
a Íránu; domnívá se však, že je rozumné 
stanovit, že takové zákazy musí být 
vydávány pro každý případ zvlášť, při 
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„zbytková“ ustanovení či „seznamy pro 
konkrétní zemi“ využívaná v regulačním 
rámci pro technologie dvojí užití;

zohlednění konkrétních okolností 
jednotlivých oblastí konfliktu či 
kontroverzních režimů;

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější 
kontroly dodavatelského řetězce 
a programů sociální odpovědnosti 
podniků při prodeji výrobků (od vybavení 
po mobilní zařízení) a služeb, které mohou 
být zneužity k omezování lidských práv 
a digitální svobody;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější
kontroly dodavatelského řetězce 
a programů sociální odpovědnosti podniků 
při prodeji výrobků (od vybavení po 
mobilní zařízení) a služeb, které mohou být 
zneužity k omezování lidských práv 
a digitální svobody;

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější 
kontroly dodavatelského řetězce 
a programů sociální odpovědnosti podniků 
nejen při prodeji výrobků (od vybavení po 
mobilní zařízení) a služeb, které mohou být 
zneužity k omezování lidských práv 
a digitální svobody, ale také s ohledem na 
účinnější ochranu spotřebitelů;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 56
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější 
kontroly dodavatelského řetězce 
a programů sociální odpovědnosti podniků 
při prodeji výrobků (od vybavení po 
mobilní zařízení) a služeb, které mohou být 
zneužity k omezování lidských práv 
a digitální svobody;

14. zdůrazňuje, že jsou zapotřebí přísnější 
kontroly dodavatelského řetězce, jako jsou 
například zásada „poznej svého 
koncového uživatele“ a programy sociální 
odpovědnosti podniků při prodeji výrobků 
(od vybavení po mobilní zařízení) a služeb, 
které mohou být zneužity k omezování 
lidských práv a digitální svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. považuje výrobky a služby v oblasti 
technologií na rušení, kontrolu, sledování 
a zachycování obsahu za předměty 
„jednoho užití“, jejichž vývoz by měl 
podléhat předchozímu schválení;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. považuje výrobky a služby v oblasti 15. považuje výrobky a služby v oblasti 
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technologií na rušení, kontrolu, sledování 
a zachycování obsahu za předměty 
„jednoho užití“, jejichž vývoz by měl 
podléhat předchozímu schválení;

technologií na rušení, kontrolu, sledování 
a zachycování obsahu za předměty 
„jednoho užití“; vyzývá tudíž k vytvoření 
pravidelně aktualizovaného seznamu zemí 
porušujících lidské právo na svobodný 
projev, přičemž do těchto zemí by měl být 
zakázán vývoz předmětů „jednoho užití“;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. podtrhuje nutnost sledovat sankce EU 
uvalované na technologie na úrovni Unie, 
aby bylo zajištěno stejné dodržování 
předpisů ze strany všech členských států 
a pro všechny zachovány totožné 
podmínky;

16. podtrhuje nutnost zavádět a sledovat 
sankce EU uvalované na technologie na 
úrovni Unie, aby bylo zajištěno stejné 
dodržování předpisů ze strany všech 
členských států a pro všechny zachovány 
totožné podmínky;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. podtrhuje nutnost sledovat sankce EU 
uvalované na technologie na úrovni Unie, 
aby bylo zajištěno stejné dodržování 
předpisů ze strany všech členských států 
a pro všechny zachovány totožné 
podmínky;

16. podtrhuje nutnost sledovat sankce EU 
uvalované na technologie na úrovni Unie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 61
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. zdůrazňuje, že by Komise měla mít 
možnost poskytovat podnikům, které si 
nejsou jisty, zda požádat o vývozní licenci, 
v reálném čase informace o zákonnosti či 
potenciálních škodlivých dopadech 
obchodních dohod, a společnostem (se 
sídlem) v EU, jež vstupují do smluvních 
vztahů s vládami třetích zemí, poskytovat 
informace, zda mohou získat provozní 
licence, vyjednat doložky „standstill“ nebo 
umožnit zapojení veřejných orgánů do 
obchodních operací nebo veřejné 
využívání sítí a služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že by podniky měly 
provádět hodnocení dopadu IKT na lidská 
práva, a to počínaje výzkumem a vývojem, 
a zabezpečit, aby se nepodílely na 
případném porušování lidských práv ve 
třetích zemích;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 63
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že by podniky měly 
provádět hodnocení dopadu IKT na lidská 
práva, a to počínaje výzkumem a vývojem, 
a zabezpečit, aby se nepodílely na 
případném porušování lidských práv ve 
třetích zemích;

17. vyzývá k vytvoření právního rámce 
EU, který by uložil podnikům v členských 
státech povinnost provádět hodnocení 
dopadu IKT na lidská práva, a to počínaje 
výzkumem a vývojem, a zabezpečit, aby se 
nepodílely na případném porušování 
lidských práv ve třetích zemích;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. domnívá se, že by podniky měly 
provádět hodnocení dopadu IKT na lidská 
práva, a to počínaje výzkumem a vývojem, 
a zabezpečit, aby se nepodílely na 
případném porušování lidských práv ve 
třetích zemích;

17. vyzývá Komisi, aby představila právní 
řešení, jež jí umožní požadovat provedení 
posouzení dopadu na lidská práva ze 
strany podniků provádějících veřejné 
zakázky;

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)



PE496.512v01-00 32/56 AM\913651CS.doc

CS

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. vyjadřuje v tomto ohledu politování 
nad aktivním zapojením evropských 
podniků a mezinárodních společností 
působících v EU tam, kde jsou 
uplatňovány represivní vládní politiky 
vůči zastáncům lidských práv a politickým 
disidentům, pokud jde o digitální práva, 
přístup k internetu a IKT; naléhavě žádá 
Komisi, aby z řízení o zadávání veřejných 
zakázek EU a z výzev EU k předkládání 
nabídek vyloučila podniky zapojené do 
těchto činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. zdůrazňuje význam ochrany práv 
spotřebitelů v rámci mezinárodních dohod 
týkajících se IKT;

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. naléhavě žádá Komisi, aby nejpozději 
během roku 2013 předložila návrhy, jež po 
podnicích sídlících v EU vyžadují větší 
míru transparentnosti a odpovědnosti 
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a zveřejňování politik v oblasti posuzování 
dopadu na lidská práva, s cílem zlepšit 
sledování vývozu IKT, produktů a služeb 
zaměřených na blokování internetových 
stránek, hromadné dohlížení, vyhledávání 
a sledování jednotlivců, pronikání do 
soukromé (e-mailové) konverzace 
a filtrování výsledků vyhledávání; 

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 20

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20. bere na vědomí, že internet se stal 
veřejným prostorem a rovněž trhem, pro 
který je volný tok informací a přístup 
k IKT nezbytný;

20. bere na vědomí, že internet se stal 
veřejným prostorem a rovněž trhem, pro 
který je volný tok informací a přístup 
k IKT nezbytný; zastává tudíž názor, že 
digitální svobody a volný obchod musí být 
podporovány a chráněny současně, aby se 
tak podnítila a podpořila svobodná 
výměna myšlenek a lepší obchodní 
příležitosti pro občany EU ve stále 
digitalizovanějším globálním
hospodářství;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 20 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

20a. je pevně přesvědčen, že porušování 
práv duševního vlastnictví může 
představovat a také představuje hrozbu 
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pro mezinárodní obchod, a narušuje tak 
úsilí EU o posílení konkurenceschopnosti 
Evropské unie jako celku i jednotlivých 
členských států, takže podvodné strategie 
poškozují legitimní inovace, což má 
negativní dopad na úsilí článků EU 
v oblasti růstu a zaměstnanosti a rovněž 
způsobují soukromému sektoru každým 
rokem miliardové ztráty;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá k začlenění ustanovení 
o podmíněnosti do dohod EU o volném 
obchodu, která by stanovila transparentní 
ochranná opatření, chránila neomezený 
přístup na internet a zajišťovala volný tok 
informací;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Christofer Fjellner

Návrh usnesení
Bod 21

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21. vyzývá k začlenění ustanovení 
o podmíněnosti do dohod EU o volném 
obchodu, která by stanovila transparentní 
ochranná opatření, chránila neomezený 
přístup na internet a zajišťovala volný tok 
informací;

21. vyzývá, aby byla do dohod EU 
o volném obchodu začleněna ustanovení 
na ochranu přístupu na internet, podporu 
transparentních záruk a zajištění volného 
toku informací, a to při zachování souladu 
s acquis EU;
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Or. en

Pozměňovací návrh 72
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, 
že mandáty pro mnohostranná 
a dvoustranná obchodní jednání, jakož 
i vedení samotných jednání, budou účinně 
napomáhat dosažení důležitých cílů 
Evropské unie, zejména prosazování 
jejích hodnot – demokracie a právního 
státu –, dokončení skutečně jednotného 
digitálního trhu a respektování její 
politiky v oblasti rozvojové spolupráce;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 21 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21a. vyzývá Komisi a Radu, aby zajistily, 
že mandáty pro mnohostranná 
a dvoustranná obchodní jednání, jakož 
i vedení samotných jednání, budou účinně 
napomáhat dosažení důležitých cílů 
Evropské unie, zejména dokončení 
skutečně jednotného digitálního trhu;

Or. en



PE496.512v01-00 36/56 AM\913651CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 74
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 21 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

21b. vyzývá EU, aby poskytla politickou 
podporu evropským společnostem, které 
čelí požadavku odstraňovat obsah 
vytvořený uživateli nebo poskytovat osobní 
informace způsobem, který porušuje 
základní práva a omezuje svobodu 
podnikání;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. poznamenává, že elektronický 
obchod se vyvinul mimo tradiční rámce 
regulující obchod; zdůrazňuje význam 
prohloubení mezinárodní spolupráce ve 
Světové obchodní organizaci a Světové 
organizaci duševního vlastnictví pro 
ochranu a zajištění rozvoje globálního 
digitálního trhu; vyzývá k přezkoumání 
a aktualizaci současné dohody Světové 
obchodní organizace o informačních 
technologiích a také vyzývá EU, aby 
prozkoumala možnosti pro mezinárodní 
dohodu o digitální ekonomice;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Bernd Lange
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Návrh usnesení
Bod 22 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

22a. vyzývá Komisi, aby v budoucích 
obchodních dohodách nepřenášela 
vymáhání autorských práv na 
hospodářské subjekty, a také aby zajistila, 
že kroky, které jsou v rozporu s právními 
předpisy o svobodě internetu, mohou 
provádět pouze soudní orgány v souladu 
se zásadami právního státu;

Or. de

Pozměňovací návrh 77
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 23

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

23. domnívá se, že pokud je přístup 
podniků EU a spotřebitelů kupujících přes 
internet k (digitálním) trhům omezován 
hromadnou cenzurou v třetích zemích, 
představuje to ochranářské opatření 
a překážku v obchodování;

23. domnívá se, že pokud je přístup 
podniků EU a spotřebitelů kupujících přes 
internet k (digitálním) trhům omezován 
hromadnou cenzurou v třetích zemích, 
představuje to ochranářské opatření 
a překážku v obchodování; vyzývá Komisi, 
aby předložila strategii, která zpochybní 
opatření třetích zemí, jež omezují přístup 
podniků EU k jejich online trhům;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 24
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby 
regulace internetu a IKT byla minimální;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby 
regulace internetu a IKT byla minimální;

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby 
regulace internetu a IKT byla udržena na 
odůvodněné a přiměřené úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 80
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 24

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby 
regulace internetu a IKT byla minimální;

24. vyzývá EU, aby se snažila zajistit, aby 
regulace internetu a IKT byla zaváděna 
pouze v případě, kdy to EU považuje za 
nezbytné;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 26
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že transparentní a společné 
rozhodování je nezbytné k zajištění toho, 
aby byl respektován otevřený 
a participativní charakter internetu; věří, že 
EU by měla hrát vedoucí roli ve vytváření 
pravidel digitální svobody, včetně 
mechanismů řešení sporů, i s ohledem na 
kolidující jurisdikce;

26. domnívá se, že transparentní a společné 
rozhodování je nezbytné k zajištění toho, 
aby byl respektován otevřený 
a participativní charakter internetu; 
domnívá se, že jakákoli diskuse o regulaci 
internetu by měla být co nejvíce otevřená 
a měly by do ní být zapojeny veškeré 
zúčastněné strany, zejména ty, jež se 
zaměřují na oblast ochrany základních 
práv, stejně jako každodenní uživatelé 
internetu; věří, že EU by měla hrát 
vedoucí roli ve vytváření pravidel digitální 
svobody, včetně mechanismů řešení sporů, 
i s ohledem na kolidující jurisdikce;

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 26

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

26. domnívá se, že transparentní a společné 
rozhodování je nezbytné k zajištění toho, 
aby byl respektován otevřený 
a participativní charakter internetu; věří, že 
EU by měla hrát vedoucí roli ve vytváření 
pravidel digitální svobody, včetně 
mechanismů řešení sporů, i s ohledem na 
kolidující jurisdikce;

26. domnívá se, že transparentní a společné 
rozhodování je nezbytné k zajištění toho, 
aby byl respektován otevřený 
a participativní charakter internetu; věří, že 
EU by měla hrát vedoucí roli ve vytváření 
pravidel digitální svobody a norem 
chování v kyberprostoru, včetně 
mechanismů řešení sporů, i s ohledem na 
kolidující jurisdikce;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 27

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27. domnívá se, že internet je v současné 
době celkem neregulovaný a je řízen
mnoha různými účastníky; zdůrazňuje, že 
EU musí zajistit, aby tento model řízení 
nevylučoval některé účastníky a aby malé 
podniky, subjekty občanské společnosti 
a uživatelé nebyli v područí několika 
velkých firem a vládních aktérů;

27. domnívá se, že struktura internetu je 
v současné době celkem neregulovaná a je 
řízena mnoha různými účastníky; 
zdůrazňuje, že EU musí zajistit, aby tento 
model řízení nevylučoval některé účastníky 
a aby malé podniky, subjekty občanské 
společnosti a uživatelé nebyli v područí 
několika velkých firem a vládních aktérů;

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 27 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

27a. má za to, že spolupráce mezi vládami 
a soukromými subjekty v oblasti otázek 
týkajících se IKT by neměla být založena 
na ukládání přímých či nepřímých 
povinností poskytovatelům internetových 
služeb, aby přijaly přenesenou úlohu 
vymahatele práva prostřednictvím 
kontroly a regulace internetu;

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje obavy z návrhů 29. uznává, že internet musí zůstat 
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předkládaných koalicemi vlád a firem, 
které usilují o zavedení regulatorního 
dohledu a zvýšené vládní a soukromé 
kontroly nad internetem 
a telekomunikacemi;

svobodný a otevřený pro podniky i 
spotřebitele, přičemž rovněž uznává 
skutečnost, že náležitá regulace může být 
rovněž nezbytná pro ochranu těchto 
podniků a spotřebitelů před podvody 
a škodlivou online činností;

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje obavy z návrhů 
předkládaných koalicemi vlád a firem, 
které usilují o zavedení regulatorního 
dohledu a zvýšené vládní a soukromé 
kontroly nad internetem 
a telekomunikacemi;

29. bere na vědomí návrhy předkládané 
koalicemi vlád a firem, které usilují 
o zavedení regulatorního dohledu 
a zvýšené vládní a soukromé kontroly nad 
internetem a telekomunikacemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 87
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 29

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29. vyjadřuje obavy z návrhů 
předkládaných koalicemi vlád a firem, 
které usilují o zavedení regulatorního 
dohledu a zvýšené vládní a soukromé 
kontroly nad internetem 
a telekomunikacemi;

29. vyjadřuje obavy z návrhů 
předkládaných koalicemi vlád a firem, 
které usilují o zavedení regulačních 
omezení a zvýšené vládní a soukromé 
kontroly nad internetem 
a telekomunikacemi;

Or. en
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Pozměňovací návrh 88
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 29 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

29a. vyzývá EU, aby se zabývala 
extrateritoriálním dopadem právních 
předpisů třetích zemí, zejména dopadem 
práv k duševnímu vlastnictví USA na 
občany, spotřebitele a podniky EU, a aby 
tomuto dopadu odolávala, a v této 
souvislosti vyzývá Komisi, aby urychleně 
předložila svou celoevropskou strategii 
pro cloud computing, jak je zdůrazněno 
v rámci Digitální agendy pro Evropu;

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 30 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30a. vyjadřuje politování nad tlakem, 
který v EU existuje na posílení pravomocí 
k blokování internetových stránek, které 
by vždy mělo být až poslední možností;

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. rozhodně podporuje zásadu 
neutrality sítě, zejména aby poskytovatelé 
internetových služeb nikoho neblokovali, 
nediskriminovali, neomezovali ani 
nesnižovali jeho schopnost využívat služeb 
k prohlížení, používání, posílání, 
zveřejňování, přijímání nebo nabízení 
jakéhokoli obsahu, aplikace nebo služby 
dle jeho vlastního výběru bez ohledu na 
zdroj či určení;

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 30 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

30b. výrazně podporuje zásadu neutrality 
sítě, zejména aby poskytovatelé 
internetových služeb nikoho neblokovali, 
nediskriminovali, neomezovali ani 
nesnižovali – například prostřednictvím 
ceny – jeho schopnost využívat služeb 
k prohlížení, používání, posílání, 
zveřejňování, přijímání nebo nabízení 
jakéhokoli obsahu, aplikace nebo služby 
dle jeho vlastního výběru bez ohledu na 
zdroj či určení;

Or. en

Pozměňovací návrh 92
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 31
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a aby tyto aspekty zohlednila 
v rámci probíhající revize směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro 
přeshraniční online obchod, revizi 
směrnice 2001/29/ES o informační 
společnosti v zájmu zajištění 
předvídatelnosti a flexibility systému 
autorských práv Evropské unie a revizi 
směrnice o prosazování práv duševního 
vlastnictví, což by vyvážilo potřebu 
reformy a ochrany autorských práv 
s potřebou chránit základní práva na
internetu a zachovat otevřený internet 
a mohlo by to sloužit jako základ pro 
ustanovení a závazky týkající se práv 
duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 94
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu relevantní 
reformy a ochrany autorských práv 
s potřebou chránit základní práva na 
internetu a zachovat otevřený internet 
a mohlo by to sloužit jako základ pro 
ustanovení a závazky týkající se práv 
duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit 
jako základ pro ustanovení a závazky 
týkající se práv duševního vlastnictví 
v budoucích dohodách o volném obchodu;

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod; zastává názor, že by si EU měla 
nadále zachovat svůj vyvážený přístup 
k ochraně autorského práva a dalších 
základních práv; je přesvědčen, že je 
nezbytná konkrétnější definice 
otevřenosti, zejména v případě, že úsilí 
o posílení této otevřenosti je v rozporu 
s acquis EU; doporučuje, aby se EU 
neobávala více podporovat ochranu práv 
duševního vlastnictví při stanovování 
závazků týkajících se práv duševního 
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vlastnictví v budoucích dohodách o volném 
obchodu;

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 31

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu;

31. vyzývá Komisi, aby předložila návrh 
na nový regulatorní rámec pro elektronický 
obchod a také aktualizaci směrnice 
o prosazování práv duševního vlastnictví, 
což by vyvážilo potřebu reformy a ochrany 
autorských práv s potřebou chránit 
základní práva na internetu a zachovat 
otevřený internet a mohlo by to sloužit jako 
základ pro ustanovení a závazky týkající se 
práv duševního vlastnictví v budoucích 
dohodách o volném obchodu; vyzývá 
Komisi, aby předložila hodnocení 
směrnice o informační společnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Dominique Vlasto

Návrh usnesení
Bod 31 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

31a. uznává, že ačkoli je internet faktorem 
rozvoje mezinárodního obchodu, může být 
využit také pro nezákonný obchod, a že je 
tudíž nutné zavést pravidla pro ochranu 
spotřebitele;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 98
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 32

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

32. uznává, že lidská práva musí být 
chráněna také on-line, a je přesvědčen, že 
informační a komunikační technologie by 
měly být v zájmu tohoto úsilí začleněny do 
všech programů EU;

32. uznává, že lidská práva musí být 
chráněna také on-line, a je přesvědčen, že 
informační a komunikační technologie by 
měly být v zájmu tohoto úsilí začleněny do 
všech programů EU, zejména do evropské 
politiky sousedství a do strategického 
partnerství;

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi a Radu, aby 
jednoznačně uznaly digitální svobody jako 
základní práva a nezbytný předpoklad pro 
to, aby lidé mohli požívat všeobecných 
lidských práv, jako je svoboda projevu, 
svoboda shromažďování a přístup 
k informacím a zajištění transparentnosti 
a odpovědnosti ve veřejném životě;

33. vyzývá, aby EU uznala digitální 
svobody jako základní práva a nezbytný 
předpoklad pro to, aby lidé mohli požívat 
všeobecných lidských práv, jako je 
svoboda projevu, svoboda shromažďování 
a přístup k informacím a zajištění 
transparentnosti a odpovědnosti ve 
veřejném životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 100
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE
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Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi a Radu, aby 
jednoznačně uznaly digitální svobody za 
základní práva a nezbytný předpoklad 
využívání všeobecných lidských práv, jako 
je svoboda projevu, shromažďování či 
přístupu k informacím, a zajištění 
transparentnosti a odpovědnosti ve 
veřejném životě;

33. vyzývá Komisi a Radu, aby 
jednoznačně uznaly digitální svobody jako 
základní práva a nezbytný předpoklad pro 
to, aby lidé mohli požívat všeobecných 
lidských práv, jako je soukromí, svoboda 
projevu, svoboda shromažďování a přístup 
k informacím a zajištění transparentnosti 
a odpovědnosti ve veřejném životě;

Or. en

Pozměňovací návrh 101
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 33

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33. vyzývá Komisi a Radu, aby 
jednoznačně uznaly digitální svobody jako 
základní práva a nezbytný předpoklad pro 
to, aby lidé mohli požívat všeobecných 
lidských práv, jako je svoboda projevu, 
svoboda shromažďování a přístup 
k informacím a zajištění transparentnosti 
a odpovědnosti ve veřejném životě;

33. vyzývá Komisi a Radu, aby uznaly 
digitální svobody jako základní práva, 
pokud neohrožují a neomezují úsilí 
občanů EU o tvůrčí a inovativní produkci, 
a jako předpoklad pro to, aby lidé mohli 
požívat všeobecných lidských práv, jako je 
svoboda projevu, svoboda shromažďování 
a přístup k informacím a zajištění 
transparentnosti a odpovědnosti ve 
veřejném životě, přičemž rovněž zastává 
názor, že úsilí EU v oblasti dosahování 
růstu a vytváření pracovních míst je 
ohroženo, pokud jsou nápady jejích 
občanů padělány a jejich produkty jsou 
předmětem pirátství;

Or. en
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Pozměňovací návrh 102
Paweł Robert Kowal

Návrh usnesení
Bod 33 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

33a. domnívá se, že je nezbytné zajistit 
filtrování a bojovat proti nevyžádaným 
obchodním sdělením, jež mají negativní 
dopad na internetovou bezpečnost;

Or. pl

Pozměňovací návrh 103
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 34

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi a Radu k tomu, aby 
podporovaly a školily ochránce lidských 
práv, aktivisty občanské společnosti 
a nezávislé novináře a posilovaly jejich 
postavení a také zajišťovaly jejich 
bezpečnost a svobodu online a aby rovněž 
na internetu prosadily základní práva 
svobody projevu, svobody shromažďování 
a svobody sdružování;

34. vyzývá Komisi a Radu k tomu, aby 
podporovaly a školily ochránce lidských 
práv, aktivisty občanské společnosti 
a novináře využívající při své činnosti IKT 
a aby rovněž prosadily související základní 
práva svobody projevu, svobody 
shromažďování a svobody sdružování;

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 34
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34. vyzývá Komisi a Radu k tomu, aby 
podporovaly a školily ochránce lidských 
práv, aktivisty občanské společnosti 
a nezávislé novináře a posilovaly jejich 
postavení a také zajišťovaly jejich 
bezpečnost a svobodu online a aby rovněž 
na internetu prosadily základní práva 
svobody projevu, svobody shromažďování 
a svobody sdružování;

34. vyzývá Komisi a Radu k tomu, aby 
podporovaly a školily ochránce lidských 
práv, aktivisty občanské společnosti 
a nezávislé novináře a posilovaly jejich 
postavení a také zajišťovaly jejich 
bezpečnost a svobodu online a aby rovněž 
na internetu prosadily základní práva 
soukromí, svobody projevu, svobody 
shromažďování a svobody sdružování;

Or. en

Pozměňovací návrh 105
María Muñiz De Urquiza, Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 34 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

34a. žádá členské státy, aby nevyužívaly 
výjimku veřejného pořádku jako 
restriktivní opatření pro omezování 
základních práv organizací občanské 
společnosti na shromažďování 
a demonstrace, a připomíná, že taková 
výjimka musí být odůvodněná 
a přiměřená;

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a Radu, aby zlepšily své 
interní znalosti v oblasti IKT;

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 107
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 35

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

35. vyzývá Komisi a Radu, aby zlepšily 
své interní znalosti v oblasti IKT;

35. vyzývá Komisi a Radu, aby zlepšily 
své interní znalosti v oblasti IKT a zajistily 
odbornou přípravu v oblasti 
elektronických dovedností a bezpečného 
používání internetu a IKT pro všechny 
členy svého personálu;

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 36

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

36. vyzývá k politické a diplomatické
podpoře digitálních svobod v zemích, které 
přijímají pomoc z EU, navíc k programům 
pomoci;

36. vyzývá k politické podpoře digitálních 
svobod v zemích, které přijímají pomoc 
z EU, navíc k programům pomoci
v nedemokratických zemích a v zemích 
využívajících programy pomoci EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 37
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. domnívá se, že vlády, které omezují 
digitální svobody, by neměly mít nárok na 
pomoc EU a země, které tuto pomoc 
přijímají, by měly mít povinnost používat 
IKT, aby se zvýšila transparentnost 
a odpovědnost;

37. domnívá se, že omezení digitálních 
svobod by mělo být plně zohledňováno ve 
vztazích EU s třetími zeměmi, a země, 
které přijímají její podporu a pomoc, by 
měly mít povinnost používat IKT, aby se 
zvýšila transparentnost a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Tunne Kelam

Návrh usnesení
Bod 37

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

37. domnívá se, že vlády, které omezují 
digitální svobody, by neměly mít nárok na 
pomoc EU a země, které tuto pomoc 
přijímají, by měly mít povinnost používat 
IKT, aby se zvýšila transparentnost 
a odpovědnost;

37. domnívá se, že vlády, které omezují 
digitální svobody, by neměly mít nárok na 
pomoc EU, s výjimkou zemí, které se 
náhle ocitly v konfliktu nebo byly 
postiženy katastrofou a v situacích 
bezprostředně poté, a země, které tuto 
pomoc přijímají, by měly mít povinnost 
používat IKT, aby se zvýšila 
transparentnost a odpovědnost;

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
v rámci vyjednávání o přistoupení k EU, 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
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v souvislosti s lidskými právy zahrnuly
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví
nutnost respektovat a chránit neomezený 
přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

v souvislosti s lidskými právy podporovaly
nutnost respektovat a chránit neomezený 
přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly 
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
nutnost respektovat a chránit neomezený 
přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
nutnost respektovat a chránit neomezený 
přístup k internetu a digitální svobody;

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Indrek Tarand
za skupinu Verts/ALE

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly 
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
nutnost respektovat a chránit neomezený 

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU
a vyjednávání rámcových dohod se třetími 
zeměmi, do dialogů o lidských právech, 
obchodních jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly 
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
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přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

nutnost zaručit a respektovat neomezený 
přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Godelieve Quisthoudt-Rowohl

Návrh usnesení
Bod 38

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly 
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
nutnost respektovat a chránit neomezený
přístup k internetu, digitální svobody 
a lidská práva online;

38. naléhavě vyzývá Radu a Komisi, aby 
do vyjednávání o přistoupení k EU, do 
dialogů o lidských právech, obchodních 
jednání a všech forem kontaktu 
v souvislosti s lidskými právy zahrnuly 
ustanovení o podmíněnosti, která zakotví 
nutnost respektovat a chránit přístup 
k internetu, digitální svobody a lidská 
práva online; považuje však za nezbytné 
projednat a přesně vymezit význam slova 
„neomezený“ ze zákonodárného a 
právního hlediska;

Or. en

Pozměňovací návrh 115
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 40 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40a. považuje koordinaci s ostatními 
zeměmi OECD a společné diplomatické 
iniciativy při vytváření a uplatňování 
strategie v oblasti digitální svobody za 
zásadní pro účinná a rychlá opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 116
Marietje Schaake

Návrh usnesení
Bod 40 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

40b. vyzývá Komisi a Radu, aby co 
nejdříve přijaly strategii digitální svobody 
v zahraniční politice EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Marek Siwiec

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a ESVČ.

41. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi, 
místopředsedkyni Komise, vysoké 
představitelce Unie pro zahraniční věci 
a bezpečnostní politiku a ESVČ.

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Paweł Zalewski

Návrh usnesení
Bod 41

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

41. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení Radě, Komisi a ESVČ.

41. pověřuje svého předsedu, aby předal 
toto usnesení místopředsedkyni Komise, 
vysoké představitelce Unie pro zahraniční 
věci a bezpečnostní politiku, Radě, Komisi
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a ESVČ.

Or. en


