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25.11.2014 B8-0286/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Citácia 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 

Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

so zreteľom na články 9, 10, 12, 14, 16, 26, 

36, článok 114 ods. 3 a článok 169 ods. 1 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Citácia 19 a (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 – so zreteľom na svoje odporúčanie Rade 
z 26. marca 2009 o posilňovaní 
bezpečnosti a základných slobôd na 
internete1, 

 

Ú. v. EÚ C 117 E, 6. mája.2010, s. 206. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Citácia 19 b (nová) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 so zreteľom na svoje uznesenie z 12. 
marca 2014 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 vecí1, 

 

Prijaté texty, P7_TA(2014)0230. 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 2 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

2. zdôrazňuje, že všetky legislatívne 

návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho 

trhu musia byť v súlade s Chartou 

základných práv Európskej únie, aby 

práva, ktoré sú v nej zakotvené, boli v 
digitálnej oblasti v plnej miere chránené; 

2. zdôrazňuje, že všetky legislatívne 

návrhy týkajúce sa jednotného digitálneho 

trhu musia byť v súlade s Chartou 

základných práv Európskej únie a so 
zásadou nediskriminácie, aby práva 
jednotlivcov, ktoré sú v charte zakotvené, 
boli v digitálnej oblasti v plnej miere 

chránené; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 3 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

3. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém 

digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby 

bolo možné plne využiť potenciál 

jednotného digitálneho trhu a zabezpečiť 

začlenenie všetkých občanov bez ohľadu 

na ich príjmy, sociálnu situáciu, 

geografickú oblasť, zdravotný stav alebo 

vek do spoločnosti v digitálnej ére; 

3. zdôrazňuje, že je potrebné riešiť problém 

digitálnej priepasti a bojovať s ním, aby 

bolo možné plne využiť potenciál 

jednotného digitálneho trhu a zabezpečiť 

začlenenie všetkých občanov bez ohľadu 

na ich príjmy, sociálnu situáciu, 

geografickú oblasť, zdravotný stav alebo 

vek do spoločnosti v digitálnej ére, ako sa 
vyžaduje podľa článkov 9 a 19 ZFEÚ; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Barbara Spinelli 

v mene skupiny GUE/NGL 

 

Návrh uznesenia B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Podpora práv spotrebiteľa na jednotnom digitálnom trhu 

Návrh uznesenia 

Odsek 19 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 

toto uznesenie Rade a Komisii. 
19. poveruje svojho predsedu, aby postúpil 

toto uznesenie Rade a Komisii, ako aj 
národným parlamentom. 

Or. en 

 

 


