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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o ľudských právach a technológiách: vplyv systémov neoprávneného vniknutia a 
sledovania na ľudské práva v tretích krajinách
(2014/2232(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a Medzinárodný pakt 
o občianskych a politických právach, najmä na jeho článok 19,

– so zreteľom na strategický rámec Európskej únie pre ľudské práva a demokraciu, 
ktorý Rada prijala 25. júna 20121,

– so zreteľom na usmernenia EÚ v oblasti ľudských práv týkajúcich sa slobody prejavu 
online a offline, ktoré Rada (pre zahraničné veci) prijala 12. mája 20142,

– so zreteľom na správu Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) 
z 15. decembra 2011 s názvom Sloboda prejavu na internete3 a na pravidelnú správu 
osobitnej zástupkyne OBSE pre slobodu médií Stálej rade OBSE z 27. novembra 20144,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu OSN o podpore a ochrane ľudských práv 
a základných slobôd v boji proti terorizmu z 23. septembra 2014 (A/69/397)5,

– so zreteľom na správu Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva z 30. júna 2014 
s názvom Právo na súkromie v digitálnom veku,6

– so zreteľom na správu Výboru Parlamentného zhromaždenia Rady Európy pre právne 
záležitosti a ľudské práva z 26. januára 2015 o hromadnom sledovaní7,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 12. marca 2014 o programe sledovania Národnej 
bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, orgánoch sledovania 
v jednotlivých členských štátoch EÚ a ich vplyve na základné práva občanov EÚ 
a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí8,

– so zreteľom na správu osobitného predstaviteľa generálneho tajomníka OSN pre ľudské 
práva a nadnárodné spoločnosti a iné obchodné podniky z 21. marca 2011 s názvom 
Hlavné zásady v oblasti podnikania a ľudských práv: vykonávanie rámca Organizácie 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
8  Prijaté texty, P7_TA(2014)0230.
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Spojených národov s názvom Chrániť, rešpektovať a naprávať1,

– so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné spoločnosti2 a výročnú správu z roku 
2014 o usmerneniach OECD pre nadnárodné spoločnosti3,

– so zreteľom na výročnú správu Internetovej spoločnosti pre pridelené mená a čísla 
z roku 20134,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu 
hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov z 12. februára 2014 s názvom 
Politika a riadenie v oblasti internetu: Úloha Európy pri formovaní budúcnosti riadenia 
internetu5,

– so zreteľom na vyhlásenie mnohých zainteresovaných strán NetMundial prijaté 
24. apríla 20146,

– so zreteľom na predsedovo zhrnutie deviateho Fóra pre riadenie internetu, ktoré sa 
uskutočnilo v Istanbule 2. – 5. septembra 2014,

– so zreteľom na zavedené reštriktívne opatrenia Európskej únie voči Egyptu, Líbyi, 
Iránu, Južnému Sudánu, Sudánu a Sýrii, z ktorých niektoré zahŕňajú embargá na 
telekomunikačné zariadenia, informačné a komunikačné technológie (IKT) a nástroje 
monitorovania,

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 
zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa 
stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania 
a tranzitu položiek s dvojakým použitím7,

– so zreteľom na spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
zo 16. apríla 2014 o preskúmaní kontrolného systému vývozov položiek s dvojakým 
použitím8,

– so zreteľom na oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu z 24. apríla 2014 
s názvom Preskúmanie politiky kontroly vývozu: záruka bezpečnosti a 
konkurencieschopnosti v meniacom sa svete9

                                               
1

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode.
2 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf.
3 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C.
4 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf.
5 COM(2014)0072.
6 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf.
7 Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014.
8 Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014.
9 COM(2014)0244.
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– so zreteľom na závery Rady z 21. novembra 2014 o preskúmaní politiky týkajúcej sa 
kontroly vývozu,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 11. decembra 2012 Stratégia digitálnej slobody 
v zahraničnej politike EÚ1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2013 o slobode tlače a médií2,

– so zreteľom na svoje uznesenia k naliehavým prípadom porušenia ľudských práv, 
demokracie a právneho štátu, pokiaľ vyvolávajú znepokojenie v súvislosti s digitálnymi 
slobodami,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach a na prebiehajúce rokovania 
o pristúpení EÚ k tomuto dohovoru,

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie,

– so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre zahraničné veci (A8-0000/2015),

A. keďže technologický rozvoj a prístup k otvorenému internetu zahŕňa ľudské práva 
a základné slobody, pričom jeho pozitívny vplyv sa prejavuje prostredníctvom 
rozširovania priestoru pre slobodu prejavu, prístupu k informáciám, práva na súkromie 
a slobody zhromažďovania na celom svete;

B. keďže technologické systémy sa takisto čoraz častejšie využívajú ako nástroje 
na porušovanie ľudských práv prostredníctvom cenzúry, sledovania, neoprávneného 
prístupu k zariadeniam, rušenia, odpočúvania, sledovania a vyhľadávania informácií a 
jednotlivcov;

C. keďže túto činnosť vykonávajú vlády, zločinecké skupiny, teroristické siete a súkromné 
subjekty s cieľom porušiť ľudské práva;

D. keďže kontext, v ktorom sa používajú IKT, do veľkej miery určuje vplyv, ktorý môžu 
mať ako prostriedok na podporu alebo porušenie ľudských práv;

E. keďže súkromné subjekty zohrávajú čoraz významnejšiu úlohu v digitálnej sfére;

F. keďže (kybernetická) bezpečnosť a opatrenia na boj proti terorizmu zahŕňajúce IKT 
alebo monitorovanie internetu majú často značne škodlivé vplyvy na ľudské práva osôb 
na celom svete, najmä keď neexistuje právny základ, nevyhnutnosť, proporcionalita 
alebo demokratický a súdny dohľad;

G. keďže digitálna bezpečnosť aj digitálna sloboda sú zásadné a jedna nemôže nahradiť 
druhú, ale mali by sa navzájom posilňovať;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0470.
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0274.
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H. keďže Európska únia môže byť príkladom v oblasti digitálnych slobôd len v prípade, 
že sú chránené v samotnej EÚ;

1. uznáva, že ľudské práva a základné slobody sú univerzálne a mali by sa chrániť 
globálne;

2. vyzýva Komisiu, aby zabezpečila súdržnosť medzi vonkajšími činnosťami EÚ a jej 
vnútornými politikami týkajúcimi sa IKT;

3. zdôrazňuje, že úloha IKT by sa mala začleniť do všetkých politík a programov EÚ 
s cieľom podporiť ochranu ľudských práv;

4. požaduje aktívny rozvoj a šírenie technológií, ktoré pomáhajú chrániť ľudské práva a 
umožňujú ľuďom digitálne slobody a bezpečnosť;

5. vyzýva Komisiu a Radu, aby podporili, odborne pripravili a posilnili postavenie 
obhajcov ľudských práv, aktivistov občianskej spoločnosti a nezávislých novinárov 
využívajúcich pri svojich činnostiach IKT a aby podporovali súvisiace základné práva, 
ako je právo na súkromie, sloboda prejavu, sloboda zhromažďovania a sloboda 
združovania online;

6. naliehavo vyzýva Radu a Komisiu, aby trvali na potrebe zaručiť a rešpektovať digitálne 
slobody a neobmedzený prístup k internetu pri všetkých formách kontaktu s tretími 
krajinami, a to aj pri rokovaniach o prístupe, obchodných rokovaniach, dialógoch 
o ľudských právach a pri diplomatických stykoch;

7. požaduje, aby sa doložky o podmienenosti zahrnuli do všetkých dohôd s tretími 
krajinami, v ktorých sa jasne odkazuje na potrebu zaručiť a rešpektovať a digitálne 
slobody a neobmedzený prístup k internetu;

8. zdôrazňuje, že na zabezpečenie účinnosti politiky EÚ v oblasti rozvoja a ľudských práv 
bude potrebné bežne využívať IKT a odstrániť digitálnu priepasť vybudovaním 
základnej technologickej infraštruktúry a uľahčením prístupu k poznatkom 
a informáciám v záujme presadzovania digitálnej gramotnosti na celom svete;

9. zdôrazňuje, že digitálne zhromažďovanie a šírenie dôkazov porušovania ľudských práv 
môže prispieť k celosvetovému boju proti beztrestnosti; domnieva sa, že takýto materiál 
by mal byť prípustný ako dôkaz v súdnych konaniach podľa medzinárodného 
(trestného) práva;

10. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že informácie a komunikačné technológie 
a služby pochádzajúce z EÚ sa využívajú na porušovanie ľudských práv v tretích 
krajinách, a to prostredníctvom cenzúry, hromadného sledovania, rušenia, odpočúvania, 
monitorovania a sledovania a vyhľadávania občanov a informácií o ich aktivitách 
prostredníctvom (mobilných) telefónnych sietí a internetu;

11. v každom prípade považuje hromadné sledovanie za neprimerané, a teda v rozpore 
so zásadami nevyhnutnosti a proporcionality, čo predstavuje porušenie ľudských práv;
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12. zdôrazňuje, že zásady sociálnej zodpovednosti podnikov a ľudské práva predstavujúce 
projektové kritériá, ktoré sú technologickými riešeniami a inováciami na ochranu 
ľudských práv, by sa mali prijať v rámci práva EÚ s cieľom zabezpečiť, že 
poskytovatelia internetových služieb, softvéroví vývojári, výrobcovia hardvéru, 
služby/médiá sociálnych sietí a ostatní globálne zohľadnia ľudské práva koncových 
používateľov;

13. zdôrazňuje potrebu vykonávať a monitorovať predpisy a sankcie EÚ súvisiace s IKT 
na úrovni EÚ vrátane používania univerzálnych mechanizmov s cieľom zabezpečiť, 
že členské štáty dodržiavajú právne predpisy a že sa zachovajú rovnaké podmienky;

14. v tejto súvislosti nalieha na Komisiu, aby rýchlo predložila návrh na inteligentné a 
účinné politiky na reguláciu vývozu technológií dvojakého použitia, ktoré sa budú 
zaoberať potenciálne škodlivými vývozmi výrobkov a služieb IKT do tretích krajín, 
ako bolo dohodnuté v spoločnom vyhlásení Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 
z apríla 2014;

15. zdôrazňuje, že Komisia by mala byť schopná spoločnostiam, ktoré majú pochybnosti 
o tom, či požiadať o vydanie vývoznej licencie, urýchlene poskytnúť aktualizované 
informácie o zákonnosti alebo potenciálnych škodlivých vplyvoch možných transakcií;

16. vyzýva Komisiu, aby predložila návrhy s cieľom preskúmať, ako by sa normy EÚ 
v oblasti IKT mohli využiť na predchádzanie potenciálne škodlivým dôsledkom vývozu 
týchto technológií alebo iných služieb do tretích krajín, kde pojmy, ako je „zákonné 
odpočúvanie“, majú iný význam alebo kde právny štát neexistuje;

17. požaduje, aby sa vytvorili politiky na reguláciu predaja „zneužití nultého dňa“ (zero-day 
exploits) s cieľom zabrániť ich používaniu na kybernetické útoky alebo na neoprávnený 
prístup k zariadeniam, čo by viedlo k porušeniu ľudských práv;

18. vyjadruje poľutovanie nad aktívnym zapájaním sa určitých európskych spoločností 
a medzinárodných spoločností pôsobiacich v EÚ do činností v krajinách, ktoré porušujú 
ľudské práva;

19. naliehavo vyzýva Komisiu, aby verejne vylúčila spoločnosti, ktoré sa zapájajú do týchto 
činností, z postupov verejného obstarávania EÚ, financovania výskumu a vývoja 
a z akejkoľvek inej finančnej podpory;

20. vyzýva Komisiu a Radu, aby na fórach pre správu internetu aktívne chránili otvorený 
internet, rozhodovacie postupy viacerých zainteresovaných strán a digitálne slobody;

21. vyzýva Komisiu, aby zapojila občiansku spoločnosť a nezávislých expertov v oblasti 
IKT s cieľom zabezpečiť aktuálnu expertízu, ktorá by mala viesť k tvorbe politík, 
v ktorých sa zohľadní budúci vývoj;

22. zdôrazňuje potrebu vyhnúť sa nezamýšľaným dôsledkom, ako sú obmedzenia výskumu, 
výmeny informácií a prístupu k nim alebo vývozu technológií, ktoré slúžia záujmu 
podpory ľudských práv;
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23. domnieva sa, že celosvetová spolupráca medzi vládami a súkromnými subjektmi 
v digitálnej sfére si vyžaduje jasné kontroly a rovnováhu a nesmie viesť k oslabovaniu 
demokratického a súdneho dohľadu;

24. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto správu Rade, Komisii, podpredsedníčke 
Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku 
a ESVČ.


