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5. 3. 2014 A7-0139/12 

Pozměňovací návrh  12 

Claude Moraes 

za skupinu S&D 

 

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 

Právní východisko 11 a (nové) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  – s ohledem na sdělení Komise „Politika 
v oblasti internetu a jeho správa – Úloha 
Evropy při formování budoucnosti 
internetové správy“ (COM(2014)0072);� 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/13 

Pozměňovací návrh  13 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 odůvodnění A a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  Aa. vzhledem k tomu, že informační toky 
a údaje, které dnes dominují běžnému 
každodennímu životu a které jsou součástí 
integrity každého z nás, je třeba stejně 
jako soukromá obydlí chránit proti 
neoprávněnému vniknutí;    

Or. en 



 

AM\1022064CS.doc  PE529.612v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

5.3.2014 A7-0139/14 

Pozměňovací návrh  14 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 odůvodnění F – bod 10 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

• ohrožení soukromí v digitální éře; • ohrožení soukromí v digitální éře a 
dopady hromadného sledování na 
občany a společnosti; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/15 

Pozměňovací návrh  15 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 76 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

76. požaduje vytvoření skupiny na vysoké 
úrovni, která by transparentním způsobem 
a ve spolupráci s parlamenty navrhla 
doporučení a další kroky, které je třeba 
přijmout v zájmu posílení demokratického 
dohledu, včetně parlamentního dohledu, 
nad zpravodajskými službami a posílení 
spolupráce v oblasti dohledu v EU, 
zejména pokud jde o přeshraniční rozměr; 

vypouští se 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/16 

Pozměňovací návrh  16 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 76 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  76a. požaduje vytvoření skupiny poslanců 
a odborníků, která by transparentním 
způsobem a ve spolupráci s vnitrostátními 
parlamenty přezkoumala doporučení pro 
posílení demokratického dohledu, včetně 
parlamentního dohledu, nad 
zpravodajskými službami a posílení 
spolupráce v oblasti dohledu v EU, 
zejména pokud jde o přeshraniční rozměr; 
domnívá se, že skupina by měla zejména 
přezkoumat možnost stanovit minimální 
evropské normy či pokyny v oblasti 
dohledu nad zpravodajskými službami ( ex 
ante i ex post), které by vycházely ze 
stávajících osvědčených postupů 
a doporučení mezinárodních organizací 
(OSN, Rada Evropy) týkajících se 
kontroly a odpovědnosti zpravodajských 
služeb ze zahraničí, včetně toho, že orgány 
dohledu jsou podle „pravidla třetí strany“ 
považovány za třetí stranu, nebo včetně 
zásady „kontroly původcem“, možnost 
vytvořit kritéria pro zvýšenou 
transparentnost na základě obecné zásady 
přístupu k informacím a tzv. zásad 
z Tshwane[1], jakož i vytvořit zásady 
týkající se omezení, pokud jde o délku a 
rozsah případného sledování, přičemž je 
třeba zajistit, aby toto sledování bylo 
přiměřené a omezené na daný účel;        
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[1] Celosvětové zásady pro národní 
bezpečnost a právo na informace, červen 
2013. 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/17 

Pozměňovací návrh  17 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 77 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

77. domnívá se, že tato skupina na vysoké 
úrovni by měla: 

vypouští se 

• stanovit minimální evropské normy či 
pokyny v oblasti dohledu nad 
zpravodajskými službami (vykonávaného 
ex ante i ex post), které by vycházely ze 
stávajících osvědčených postupů 
a doporučení mezinárodních organizací 
(OSN, Rada Evropy) týkajících se 
kontroly a odpovědnosti zpravodajských 
služeb ze zahraničí, včetně toho, že orgány 
dohledu jsou podle „pravidla třetí strany“ 
považovány za třetí stranu, nebo včetně 
zásady „kontroly původcem“;  

 

• stanovit přísná omezení délky trvání 
a rozsahu každého nařízeného sledování, 
pokud jeho pokračování není řádně 
zdůvodněno schvalovacím či dohledovým 
orgánem; připomíná, že trvání jakéhokoli 
nařízeného sledování by mělo být 
přiměřené a omezené na daný účel;  

 

• vytvořit kritéria pro zvýšenou 
transparentnost na základě obecné zásady 
přístupu k informacím a tzv. zásad 
z Tshwane1; 

__________ 

1 Celosvětové zásady pro národní bezpečnost a 
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právo na informace, červen 2013. 

  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/18 

Pozměňovací návrh  18 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 78 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  78a. vyzývá tuto skupinu, aby byla 
nápomocna při přípravách a vypracovala 
zprávu sloužící pro tyto účely v souvislosti 
s konferencí, kterou má Parlament 
v úmyslu uspořádat nejpozději začátkem 
roku 2015 a které by se zúčastnily 
vnitrostátní orgány dohledu, ať už 
parlamentní či nezávislé;  

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/19 

Pozměňovací návrh  19 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 78 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

78. má v úmyslu uspořádat do konce roku 
2014 konferenci, které by se zúčastnily 
vnitrostátní orgány dohledu, ať už 
parlamentní či nezávislé; 

vypouští se 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/20 

Pozměňovací návrh  20 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 Komise, aby předložily 
návrh právního základu pro činnosti 
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 A7-0139/21 

Pozměňovací návrh  21 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 101 – návětí 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

101. vyzývá příslušné služby sekretariátu 
Evropského parlamentu, aby pod záštitou 

předsedy Parlamentu nejpozději do 

prosince 2014 provedly důkladnou analýzu 

a posouzení spolehlivosti, pokud jde 

o bezpečnost IT Evropského parlamentu, 

zaměřené na: rozpočtové prostředky, lidské 
zdroje, technické kapacity, vnitřní 

organizaci a všechny příslušné prvky 

s cílem dosáhnout vysoké úrovně 

bezpečnosti systémů IT v Parlamentu; je 
přesvědčen, že takové posouzení by mělo 

přinejmenším poskytnout informace, 

analýzu a doporučení týkající se: 

101. vyzývá příslušné služby sekretariátu 
Evropského parlamentu, aby pod záštitou 

předsedy Parlamentu nejpozději do června 
2015 spolu s průběžnou zprávou 
nejpozději do prosince 2014 provedly 
důkladnou analýzu a posouzení 

spolehlivosti, pokud jde o bezpečnost IT 

Evropského parlamentu, zaměřené na: 
rozpočtové prostředky, lidské zdroje, 

technické kapacity, vnitřní organizaci 

a všechny příslušné prvky s cílem 

dosáhnout vysoké úrovně bezpečnosti 

systémů IT v Parlamentu; je přesvědčen, že 
takové posouzení by mělo přinejmenším 

poskytnout informace, analýzu 

a doporučení týkající se: 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/22 

Pozměňovací návrh  22 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 102 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

102. vyzývá všechny orgány a agentury 
EU, zejména Evropskou radu, Radu, 

Evropskou službu pro vnější činnost 
(včetně delegací EU), Komisi, Soudní dvůr 

a Evropskou centrální banku, aby 

nejpozději do prosince 2014 provedly ve 

spolupráci s agenturou ENISA, Europolem 

a skupinami CERT obdobná opatření; 
vyzývá členské státy, aby provedly 

obdobná hodnocení; 

102. vyzývá všechny orgány a agentury 
EU, zejména Evropskou radu, Radu, 

Evropskou službu pro vnější činnost 
(včetně delegací EU), Komisi, Soudní dvůr 

a Evropskou centrální banku, aby 

nejpozději do června 2015 spolu 
s průběžnou zprávou nejpozději do 
prosince 2014 provedly ve spolupráci 

s agenturou ENISA, Europolem 

a skupinami CERT obdobná opatření; 
vyzývá členské státy, aby provedly 

obdobná hodnocení; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/23 

Pozměňovací návrh  23 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 130 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

130. rozhodl se předložit občanům EU, 

orgánům a členským státům výše uvedená 

doporučení jako seznam priorit pro 

následující volební období; 

130. rozhodl se předložit občanům EU, 

orgánům a členským státům výše uvedená 

doporučení jako seznam priorit pro 

následující volební období; vyzývá Komisi 
a další orgány a instituce, úřady a 
agentury EU uvedené v tomto usnesení, 
aby v souladu s článkem 265 SFEU 
jednaly na základě doporučení a výzev 
obsažených v tomto usnesení;   

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/24 

Pozměňovací návrh  24 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 

Odst. 132 – bod 1 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

• duben – červenec 2014: monitorovací 

skupina založená na vyšetřovacím týmu 

výboru LIBE, jež bude sledovat veškerá 

nová odhalení týkající se působnosti 

vyšetřování a dohlížet na provádění tohoto 

usnesení; 

• duben 2014– březen 2015: monitorovací 

skupina založená na vyšetřovacím týmu 

výboru LIBE, jež bude sledovat veškerá 

nová odhalení týkající se působnosti 

vyšetřování a dohlížet na provádění tohoto 

usnesení; 

Or. en 
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5.3.2014 A7-0139/25 

Pozměňovací návrh  25 

Claude Moraes 
za skupinu S&D 

 

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 133 a (nový) 
 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

  133a. pověřuje Výbor pro občanské 
svobody, spravedlnost a vnitřní věci, aby 
do jednoho roku po přijetí tohoto usnesení 
informoval o této záležitosti Parlament na 
plenárním zasedání; považuje za zásadní 
zhodnotit, do jaké míry byla doporučení 
přijatá Parlamentem dodržována, a 
prozkoumat případy, kdy tato doporučení 
dodržována nebyla;  
 

Or. en 

 

 

 


