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5. 3. 2014 A7-0139/1 

Pozměňovací návrh  1 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a 

dopad na základní práva občanů EU 

2013/2188(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 21 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 21a. vyzývá členské státy EU, aby 

v případě, že viní Edwarda Snowdena z 

trestného činu, od těchto obvinění 

upustily, poskytly mu ochranu, a 

následkem toho zabránily jeho vydání 

nebo navrácení třetími stranami, a uznaly 

tak jeho status oznamovatele a 

mezinárodního obhájce lidských práv; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/2 

Pozměňovací návrh  2 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a 

dopad na základní práva občanů EU 

2013/2188(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 88 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

88. upozorňuje na neutěšenou situaci 

oznamovatelů, kteří upozorní na nekalé 

praktiky uvnitř vlastní organizace (tzv. 

whistleblowers) a jejich zastánců, včetně 

novinářů, kteří se na základě jejich 

odhalení záležitostí zabývají; vyzývá 

Komisi, aby prozkoumala, zda by se 

budoucí legislativní návrh zřizující účinný 

a komplexní evropský program na ochranu 

těchto oznamovatelů, jak již požadovalo 

usnesení Parlamentu ze dne 23. října 

2013, měl vztahovat i na jiné oblasti 

pravomocí Unie, přičemž zvláštní 

pozornost je třeba věnovat složitosti otázky 

oznamování zevnitř organizace v oblasti 

zpravodajských služeb; vyzývá členské 

státy, aby důkladně prozkoumaly možnost 

poskytovat oznamovatelům mezinárodní 

ochranu před stíháním; 

88. upozorňuje na neutěšenou situaci 

oznamovatelů, kteří upozorní na nekalé 

praktiky uvnitř vlastní organizace (tzv. 

whistleblowers) a jejich zastánců, včetně 

novinářů, kteří se na základě jejich 

odhalení záležitostí zabývají; vyzývá 

Komisi, aby předložila legislativní návrh 

zřizující účinný a komplexní evropský 

program na ochranu těchto oznamovatelů, 

přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat 

složitosti otázky oznamování zevnitř 

organizace v oblasti zpravodajských 

služeb; vyzývá členské státy, aby poskytly 

oznamovatelům mezinárodní ochranu před 

stíháním; 

Or. en 



 

AM\1021907CS.doc  PE529.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5. 3. 2014 A7-0139/3 

Pozměňovací návrh  3 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a 

dopad na základní práva občanů EU 

2013/2188(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 73 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

73. důrazně poukazuje na to, že s ohledem 

na důležitost digitální ekonomiky ve 

vzájemných vztazích a její význam pro 

obnovení důvěry mezi EU a USA by mohl 

být souhlas Evropského parlamentu s 

konečným zněním dohody TTIP ohrožen, 

nebude-li zcela upuštěno od paušálního 

hromadného sledování a odposlouchávání 

komunikací orgánů EU a diplomatických 

zastoupení a nebude-li nalezeno vhodné 

řešení pro otázky práv občanů EU na 

soukromí, včetně správních a soudních 

opravných prostředků; zdůrazňuje, že 

Evropský parlament může vydat souhlas s 

konečným zněním dohody TTIP, pouze 

pokud bude dohoda plně dodržovat mimo 

jiné základní práva uvedená v Listině EU a 

pokud se bude ochrana soukromí 

jednotlivců v souvislosti se zpracováním a 

šířením osobních údajů i nadále řídit 

článkem XIV Všeobecné dohody o 

obchodu službami (GATS); zdůrazňuje, že 

právní předpisy EU o ochraně údajů nelze 

při uplatňování článku XIV dohody GATS 

považovat za „svévolnou nebo 

neodůvodněnou diskriminaci“; 

73. důrazně poukazuje na to, že s ohledem 

na důležitost digitální ekonomiky ve 

vzájemných vztazích a její význam pro 

obnovení důvěry mezi EU a USA je 

souhlas Evropského parlamentu s 

konečným zněním dohody TTIP ohrožen, 

nebude-li zcela upuštěno od paušálního 

hromadného sledování a odposlouchávání 

komunikací orgánů EU a diplomatických 

zastoupení a nebude-li nalezeno vhodné 

řešení pro otázky práv občanů EU na 

soukromí, včetně správních a soudních 

opravných prostředků; zdůrazňuje, že 

Evropský parlament může vydat souhlas s 

konečným zněním dohody TTIP, pouze 

pokud bude dohoda plně dodržovat mimo 

jiné základní práva uvedená v Listině EU a 

pokud se bude ochrana soukromí 

jednotlivců v souvislosti se zpracováním a 

šířením osobních údajů i nadále řídit 

článkem XIV Všeobecné dohody o 

obchodu službami (GATS); zdůrazňuje, že 

právní předpisy EU o ochraně údajů nelze 

při uplatňování článku XIV dohody GATS 

považovat za „svévolnou nebo 

neodůvodněnou diskriminaci“; 
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5. 3. 2014 A7-0139/4 

Pozměňovací návrh  4 

Daniel Cohn-Bendit, Rebecca Harms, Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Jean 

Lambert, Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Ulrike 

Lunacek, Bart Staes, Christian Engström, Amelia Andersdotter, Margrete Auken, Rui 

Tavares 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A7-0139/2014 

Claude Moraes 

Program sledování ze strany NSA (Spojené státy) a orgánů členských států pro sledování a 

dopad na základní práva občanů EU 

2013/2188(INI) 

Návrh usnesení 

Bod 91 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

91. zastává názor, že odhalení masového 

sledování, které způsobilo krizi, lze využít 

jako příležitost pro Evropu převzít 

iniciativu a jako prioritní strategické 

opatření vybudovat silné a nezávislé 

klíčové zdroje kapacit v oblasti IT; 

zdůrazňuje, že v zájmu znovuzískání 

důvěry by tyto evropské kapacity v oblasti 

IT měly být v co největší míře založeny na 

otevřených normách a softwaru 

s otevřeným zdrojovým kódem (open-

source software) a pokud možno 

otevřeného hardwaru (open-source 

hardware), díky čemuž bude celý 

dodavatelský řetězec počínaje 

architekturou procesoru až po aplikační 

vrstvu transparentní a přezkoumatelný; 

poukazuje na to, že aby se obnovila 

konkurenceschopnost ve strategickém 

odvětví služeb IT, je potřebná nová 

digitální politika a rozsáhlé úsilí orgánů 

EU, členských států, výzkumných institucí, 

průmyslu a občanské společnosti; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby jako účinný 

prostředek na podporu takových kapacit 

zdrojů v EU využívaly veřejné zakázky 

tak, že jako klíčový požadavek ve 

91. zastává názor, že odhalení masového 

sledování, které způsobilo krizi, lze využít 

jako příležitost pro Evropu převzít 

iniciativu a jako prioritní strategické 

opatření vybudovat silné a nezávislé 

klíčové zdroje kapacit v oblasti IT; 

zdůrazňuje, že v zájmu znovuzískání 

důvěry by tyto evropské kapacity v oblasti 

IT měly být v co největší míře založeny na 

otevřených normách a softwaru 

s otevřeným zdrojovým kódem (open-

source software) a pokud možno 

otevřeného hardwaru (open-source 

hardware), díky čemuž bude celý 

dodavatelský řetězec počínaje 

architekturou procesoru až po aplikační 

vrstvu transparentní a přezkoumatelný; 

poukazuje na to, že aby se obnovila 

konkurenceschopnost ve strategickém 

odvětví služeb IT, je potřebná nová 

digitální politika a rozsáhlé úsilí orgánů 

EU, členských států, výzkumných institucí, 

průmyslu a občanské společnosti; vyzývá 

Komisi a členské státy, aby jako účinný 

prostředek na podporu takových kapacit 

zdrojů v EU využívaly veřejné zakázky 

tak, že jako klíčový požadavek ve 
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veřejných zakázkách na zboží a služby 

v oblasti IT stanoví normy EU v oblasti 

bezpečnosti a soukromí; naléhavě proto 

žádá Komisi, aby přezkoumala stávající 

postupy v oblasti veřejných zakázek, 

pokud jde o zpracování údajů, s cílem 

zvážit omezení nabídkových řízení na 

certifikované společnosti, a možná na 

společnosti z EU, v případě, že jsou ve hře 

bezpečnostní a jiné zásadní zájmy; 

veřejných zakázkách na zboží a služby 

v oblasti IT stanoví normy EU v oblasti 

bezpečnosti a soukromí, jakož i využití 

otevřeného softwaru; znovu poukazuje na 

doporučení obsažená ve zprávě o 

programu Echelon (A5-0264/2001), body 

24 a 25; naléhavě proto žádá Komisi, aby 

přezkoumala stávající postupy v oblasti 

veřejných zakázek, pokud jde o zpracování 

údajů, s cílem zvážit omezení nabídkových 

řízení na certifikované společnosti, 

a možná na společnosti z EU, v případě, že 

jsou ve hře bezpečnostní a jiné zásadní 

zájmy; 

Or. en 

 

 


