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5. 3. 2014 A7-0139/29 

Pozměňovací návrh  29 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy  

za skupinu GUE/NGL 

 

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 Spojené státy americké a 

členské státy, aby v případě, že viní 

Edwarda Snowdena z trestného činu, od 

těchto obvinění upustily, a dále vyzývá 

členské státy, aby mu přiznaly postavení 

uprchlíka nebo mu poskytly mezinárodní 

ochranu a v důsledku 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 A7-0139/30 

Pozměňovací návrh  30 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 54 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 54a. vyzývá k okamžitému ukončení 

dohody PNR se Spojenými státy; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/31 

Pozměňovací návrh  31 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, João Ferreira, Inês Cristina Zuber, 

Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul 

Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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 54 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 54b. vyzývá Komisi, Radu a členské státy, 

aby ukončily veškeré snahy o zavádění 

systémů shromažďování a zpracovávání 

informací PNR jak na vnitrostátní, tak na 

evropské úrovni; 

Or. en 
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5. 3. 2014 A7-0139/32 

Pozměňovací návrh  32 

Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Patrick Le Hyaric, Rina Ronja Kari, 

Martina Anderson, Jiří Maštálka, Willy Meyer, Nikola Vuljanić, Nikolaos Chountis, 

Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy 

za skupinu GUE/NGL 

 

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. vyzývá k okamžitému pozastavení 

jednání o dohodě TTIP, nebude-li zcela 

zastaveno paušální hromadné sledování, 

masové zpracovávání osobních údajů, 

jakož i 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 skutečnost, že 

Evropský parlament vydá 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“; 

Or. en 


