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5. 3. 2014 A7-0139/26 

Pozměňovací návrh  26 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

za skupinu ALDE 

 

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 10 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 10a. odsuzuje údajné masové zachycování 

a uchovávání záznamů z webových kamer 

zpravodajskou službou GCHQ; považuje 

masové zachycování a uchovávání 

záznamů z webových kamer za vážné 

porušení článku 8 Evropské úmluvy o 

lidských právech týkajícího se práva na 

respektování soukromého a rodinného 

života; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/27 

Pozměňovací návrh  27 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

za skupinu ALDE 

 

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 26 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 26a. žádá okamžité ukončení masového 

zachycování a zpracovávání záznamů 

z webových kamer jakoukoli tajnou 

službou; vyzývá členské státy, aby 

v úplnosti prošetřily, zda, jakým způsobem 

a do jaké míry byly jejich příslušné tajné 

služby zapojeny do shromažďování a 

zpracovávání záznamů z webových kamer, 

a aby veškeré uchovávané záznamy 

shromážděné prostřednictvím tohoto 

programu hromadného sledování 

vymazaly;   

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/28 

Pozměňovací návrh  28 

Sophia in ‘t Veld, Nadja Hirsch 

za skupinu ALDE 

 

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 29 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 29a. vyzývá členské státy, aby zavedly 

účinné mechanismy, jež by zaručily, že by 

se osoby odpovědné za programy 

(hromadného) sledování, které porušují 

právní řád a základní práva občanů, za 

takové zneužití pravomoci zodpovídaly; 

Or. en 

 

 


