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Hodnotenie Štokholmského programu v polovici obdobia 
2013/2024(INI) 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. poukazuje na prebiehajúce 
vyšetrovanie hromadného elektronického 
sledovania občanov EÚ; potvrdzuje vážne 
obavy vyjadrené v uznesení o programe 
sledovania Národnej bezpečnostnej 
agentúry USA, orgánoch a programoch 
sledovania v rôznych členských štátoch a 
ich vplyve na súkromie občanov EÚ zo 4. 
júla 2013; nazdáva sa, že hromadný 
dohľad predstavuje vážny problém pre 
zásady Únie v oblasti demokracie, 
právneho štátu a základných práv a trvá na 
tom, aby sa zorganizoval riadny a účinný 
parlamentný a súdny dohľad a bezpečnosť 
na úrovni EÚ aj jednotlivých štátov; 
považuje za dôležité, aby sa zabezpečilo 
viac kontrol a väčšia rovnováha, najmä 
prijatím právneho rámca EÚ v oblasti 
ochrany údajov, ktorý by zabezpečil úplné 
dodržiavanie základných práv; domnieva 
sa, že sa musia prijať opatrenia v súvislosti 
s dohľadom, ktorý ohrozuje vnútornú 
bezpečnosť EÚ; 

23. poukazuje na vyšetrovanie hromadného 
elektronického sledovania občanov EÚ; 
potvrdzuje vážne obavy vyjadrené v 
uznesení zo 4. júla 2013 o programe 
sledovania Národnej bezpečnostnej 
agentúry USA, orgánoch a programoch 
sledovania v rôznych členských štátoch a 
ich vplyve na súkromie občanov EÚ1; 
nazdáva sa, že hromadné sledovanie 
predstavuje vážny problém pre zásady 
Únie v oblasti demokracie, právneho štátu 
a základných práv, a trvá na tom, aby sa 
zorganizoval riadny a účinný parlamentný 
a súdny dohľad a bezpečnosť na úrovni EÚ 
aj jednotlivých štátov; považuje za 
dôležité, aby sa zabezpečilo viac kontrol a 
väčšia rovnováha, najmä prijatím právneho 
rámca EÚ v oblasti ochrany údajov, ktorý 
by zabezpečil úplné dodržiavanie 
základných práv; domnieva sa, že sa musia 
prijať opatrenia v súvislosti so sledovaním, 
ktoré ohrozuje vnútornú bezpečnosť EÚ; 
vyzýva Európsku radu, aby sa zaoberala 
odporúčaniami a výzvami z uznesenia o 
programe sledovania Národnej 
bezpečnostnej agentúry Spojených štátov 
amerických, orgánoch sledovania v 
jednotlivých členských štátoch a ich 
vplyve na základné práva občanov EÚ a 
na transatlantickú spoluprácu v oblasti 
spravodlivosti a vnútorných vecí z 12. 
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1. Prijaté texty, P7_TA(2013)0322. 1. Prijaté texty, P7_TA(2013)0322. 
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Návrh uznesenia 

Odsek 74 

 
Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

74. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; domnieva 
sa, že treba čo najskôr schváliť nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
že by sa mala uprednostňovať záchrana 
životov migrantov a dodržiavanie ľudských 
práv migrantov a žiadateľov o azyl vrátane 
zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia a 
práv detí a obetí obchodovania s ľuďmi; 
pripomína, že Únia a jej členské štáty by 
mali pri zásahoch na šírom mori alebo pri 
vydávaní pravidiel pre dozor na vonkajších 
hraniciach Únie dodržiavať medzinárodné 
právo, acquis a najmä judikatúru 
Európskeho súdu pre ľudské práva; 

74. víta reformu mandátu agentúry 
FRONTEX a dohodu Eurosur; víta nové 
pravidlá pre sledovanie námorných hraníc, 
ktorými sa záchrana životov migrantov, 
ako aj dodržiavanie ľudských práv 
migrantov a žiadateľov o azyl vrátane 
zásady zákazu vrátenia alebo vyhostenia 
stali tiež prioritami; pripomína, že Únia a 
jej členské štáty by mali pri zásahoch na 
šírom mori alebo pri vykonávaní dozoru na 
vonkajších hraniciach Únie dodržiavať 
medzinárodné právo, acquis a najmä 
judikatúru Európskeho súdu pre ľudské 
práva; 

Or. en 

 
 
 


