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5. 3. 2014 A7-0139/5 

Pozměňovací návrh  5 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker, Elmar Brok 

za skupinu PPE 

 

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 46 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 46a. s ohledem na pracovní dokument 

AFET týkající se zahraničněpolitických 

aspektů šetření elektronického 

hromadného sledování občanů EU; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/6 

Pozměňovací návrh  6 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

za skupinu PPE 

 

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 81 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

81. naléhavě žádá Komisi a vysokou 

představitelku, místopředsedkyni, aby do 

prosince 2014 předložily návrh právního 

základu pro činnost Střediska EU pro 

analýzu zpravodajských informací 

(IntCen) spolu s vhodným mechanismem 

dohledu; naléhavě žádá vysokou 

představitelku, místopředsedkyni, aby 

pravidelně podávala vysvětlení týkající 

se činnosti centra IntCen, včetně plného 

dodržování základních lidských práv 

a platných předpisů EU pro ochranu 

soukromých údajů tímto střediskem, a aby 

konkrétně vyjasnila jeho stávající 

mechanismus dohledu s Parlamentem; 

81. naléhavě žádá vysokou představitelku, 

místopředsedkyni, aby příslušným 

útvarům Parlamentu pravidelně podávala 

vysvětlení týkající se činnosti Střediska 

EU pro analýzu zpravodajských 

informací (IntCen), které je součástí 

Evropské služby pro vnější činnost, 

včetně plného dodržování základních práv 

a platných předpisů EU pro ochranu 

soukromých údajů tímto střediskem, a aby 

tak Parlamentu umožnila lépe dohlížet 

na vnější aspekty politik EU; naléhavě 

žádá Komisi a vysokou představitelku, 

místopředsedkyni, aby předložily návrh 

právního základu pro činnost střediska 

IntCen, plánují-li se pro toto středisko 

jakékoli vlastní operace nebo budoucí 

pravomoci v oblasti struktury pro 

shromažďování zpravodajských 

informací či údajů, které by mohly mít 

dopad na strategii vnitřní bezpečnosti 

EU; 

 

  

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/7 

Pozměňovací návrh  7 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

za skupinu PPE 

 

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 107 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 107a. vyzývá Komisi, aby předložila 

legislativní návrh systému EU v oblasti 

směrování, včetně zpracovávání záznamů 

o telefonické komunikaci na úrovni EU, 

který bude podstrukturou stávajícího 

internetu a nebude přesahovat za hranice 

EU; konstatuje, že veškeré údaje o 

směrování a záznamy o telefonické 

komunikaci by měly být zpracovávány v 

souladu s právními rámci EU;  

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/8 

Pozměňovací návrh  8 

Axel Voss, Hubert Pirker, Véronique Mathieu Houillon 

za skupinu PPE 

 

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 124 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

124. vyzývá členské státy, aby vyvinuly 

maximální úsilí o zajištění lepší 

spolupráce s cílem poskytnout záruky proti 

špionáži, a to v souladu s příslušnými 

institucemi a agenturami EU, a chránit tak 

občany a orgány EU, evropské společnosti, 

průmysl EU a infrastrukturu a sítě IT a také 

evropský výzkum; domnívá se, že aktivní 

zapojení zúčastněných stran z EU je 

nezbytným předpokladem pro účinnou 

výměnu informací; poukazuje na to, že 

bezpečnostní hrozby se staly 

mezinárodními, rozptýlenými a složitými, 

což vyžaduje posílenou evropskou 

spolupráci; domnívá se, že tento vývoj by 

se měl více odrážet ve Smlouvách, a tudíž 

požaduje revizi smluv za účelem posílení 

myšlenky zásady upřímné spolupráce mezi 

členskými státy a Unií, co se týče cíle 

dosažení prostoru bezpečnosti, a zabránění 

vzájemné špionáži mezi členskými státy 

v rámci Unie; 

124. naléhavě vyzývá členské státy, aby 

zahájily postup vedoucí ke zřízení stálé 

struktury pro lepší spolupráci na evropské 

úrovni v oblasti kontrašpionáže, aby bylo 

možné reagovat na hrozby a bránit se 

útokům ze strany třetích zemí, a aby 

poskytly záruky proti vzájemné špionáži, 

která je v rozporu se smlouvami a 

zásadami EU; tuto spolupráci by měly 

podpořit příslušné instituce a agentury EU 

a jejím cílem by mělo být chránit občany a 

orgány EU, evropské společnosti, průmysl 

EU a infrastrukturu a sítě IT a také 

evropský výzkum, přičemž tato spolupráce 

by měla být považována za první krok 

směrem k evropské politice v oblasti 

kontrašpionáže; vyzývá členské státy, aby 

tato vysoká rizika považovaly za věc 

společného zájmu; domnívá se, že aktivní 

zapojení zúčastněných stran z EU je 

nezbytným předpokladem pro účinnou 

výměnu informací; trvá na tom, že pro 

jakoukoli formu spolupráce v oblasti 

špionáže by bylo nezbytné stanovit náležitý 

právní základ společně s odpovídajícím 

mechanismem dohledu, který zaručí 

demokratickou legitimitu, a že jeho 

součástí by mělo být zapojení Evropského 

parlamentu do rozhodovacího procesu; 

poukazuje na to, že bezpečnostní hrozby se 
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staly mezinárodními, rozptýlenými 

a složitými, což vyžaduje posílenou 

evropskou spolupráci; domnívá se, že tento 

vývoj by se měl více odrážet ve 

Smlouvách, a tudíž požaduje revizi smluv 

za účelem posílení myšlenky zásady 

upřímné spolupráce mezi členskými státy 

a Unií, co se týče cíle dosažení prostoru 

bezpečnosti, a zabránění vzájemné špionáži 

mezi členskými státy v rámci Unie; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/9 

Pozměňovací návrh  9 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

za skupinu PPE 

 

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 52 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

52. je toho názoru, že z informací 

poskytnutých Evropskou komisí a 

ministerstvem financí USA není jasné, zda 

zpravodajské služby USA získaly přístup 

k údajům o finančních transakcích 

SWIFT prováděných v EU proniknutím 

do sítí SWIFT nebo do operačních 

systémů či komunikačních sítí bank samy 

nebo ve spolupráci s vnitrostátními 

zpravodajskými službami EU a bez použití 

stávajících dvoustranných nástrojů pro 

vzájemnou právní pomoc a soudní 

spolupráci; 

52. bere na vědomí informace poskytnuté 

Evropskou komisí a ministerstvem financí 

USA, jež vyplynuly z konzultací mezi EU 

a Spojenými státy ohledně dohody o 

programu TFTP, včetně písemných záruk 

vlády USA, v nichž stvrdila, že Spojené 

státy jednaly v plném souladu s dohodou  

a že nebylo prováděno žádné přímé 

shromažďování údajů, které by bylo s 

dohodou o programu TFTP v rozporu; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/10 

Pozměňovací návrh  10 

Axel Voss, Elmar Brok, Véronique Mathieu Houillon, Hubert Pirker 

za skupinu PPE 

 

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 53 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

53. připomíná své usnesení ze dne 23. října 

2013 a žádá Komisi o pozastavení platnosti 

dohody o programu TFTP; 

53. připomíná své usnesení ze dne 23. října 

2013 a je nadále znepokojen nařčeními 

objevujícími se ve sdělovacích 

prostředcích ohledně přímého přístupu 

NSA k údajům o finančních platbách, což 

by znamenalo porušení dohody o 

programu TFTP; žádá Komisi o 

pozastavení platnosti dohody o programu 

TFTP v případě, že by byly předloženy 

důkazy o tom, že zpravodajské služby USA 

v rozporu s touto dohodou získaly přístup 

k údajům o finančních transakcích 

SWIFT; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/11 

Pozměňovací návrh  11 

Axel Voss, Véronique Mathieu Houillon, Elmar Brok, Hubert Pirker 

za skupinu PPE 

 

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 93 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

93. vyzývá všechny členské státy, Komisi, 

Radu a Evropskou radu, aby poskytly co 

nejširší podporu, a to i financováním 

v oblasti výzkumu a vývoje, rozvíjení 

evropských inovačních a technologických 

kapacit, pokud jde o nástroje, společnosti 

a poskytovatele (hardwaru, softwaru, 

služeb a sítí) v oblasti IT, mimo jiné i pro 

účely kybernetické bezpečnosti, 

a kódovacích a kryptografických kapacit; 

93. vyzývá všechny členské státy, Komisi, 

Radu a Evropskou radu, aby poskytly co 

nejširší podporu, a to i financováním 

v oblasti výzkumu a vývoje, rozvíjení 

evropských inovačních a technologických 

kapacit, pokud jde o nástroje, společnosti 

a poskytovatele (hardwaru, softwaru, 

služeb a sítí) v oblasti IT, mimo jiné i pro 

účely kybernetické bezpečnosti, 

a kódovacích a kryptografických kapacit; 

vyzývá všechny příslušné orgány a 

instituce EU a členské státy, aby 

investovaly do místních a nezávislých 

technologií EU a aby mohutně rozvíjely a 

zvyšovaly detekční schopnosti; 

Or. en 

 

 


