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26.10.2015 B8-1092/1 

Predlog spremembe  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3a. obžaluje, da je Združeno kraljestvo 

leta 2014 sprejelo zakon o hrambi 

podatkov in preiskovalnih pooblastilih 

(DRIPA), ki obveščevalnim in varnostnim 

službam omogoča, da še naprej 

uporabljajo mehanizme za hrambo velike 

količine podatkov tudi po tem, ko je 

Sodišče Evropske unije razveljavilo 

Direktivo 2006/24/ES, hkrati pa razširja 

ozemeljski obseg pooblastil za 

prestrezanje; poudarja, kako pomembna 

je sodba višjega sodišča Združenega 

kraljestva v zadevi David Davis in drugi 

proti Secretary of State for the Home 

Department, v kateri je razsodilo, da je 

zakon DRIPA v sedanji obliki nezakonit, 

saj ne vsebuje varoval, kar je neskladno s 

pravom EU, od britanske vlade pa je 

zahtevalo, da v devetih mesecih uzakoni 

ustrezna varovala; v zvezi s tem pozdravlja 

poročilo neodvisnega nadzornika 

protiteroristične zakonodaje v Združenem 

kraljestvu, v katerem poziva k celoviti 

reviziji britanske zakonodaje o nadzoru, k 

sodnemu nadzoru prestrezanja zasebne 

komunikacije in k večji preglednosti glede 

obstoja in uporabe nadzornih pooblastil; 

poziva britansko vlado, naj ustrezno 

upošteva priporočila, ki jih vsebuje 

poročilo; 



 

AM\1077019SL.doc  PE570.926v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Or. en 



 

AM\1077019SL.doc  PE570.926v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.10.2015 B8-1092/2 

Predlog spremembe  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3b (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3b. izraža globoko zaskrbljenost zaradi 

novega osnutka francoskega zakona o 

ukrepih za nadzor mednarodne 

elektronske komunikacije (Proposition de 

loi relative aux mesures de surveillance 

des communications électroniques 

internationales), ki ga je 1. oktobra 2015 

sprejela francoska državna skupščina, saj 

omogoča množično prestrezanje vse 

prejete in poslane elektronske 

komunikacije s tujino ter tako legalizira 

množični nadzor milijonov ljudi v Franciji 

in zunaj nje; zlasti poudarja, da osnutek 

zakona ne predvideva nobenih smiselnih 

mehanizmov neodvisnega nadzora, niti ne 

zahteva predhodne sodne odobritve 

prestrezanja komunikacije, kar znižuje 

raven varstva človekovih pravic zgolj na 

podlagi dejstva, da komunikacija prečka 

meje, poleg tega pa bi bila raven varstva 

nižja tudi glede na to, kje se nadzorovana 

oseba nahaja; v zvezi s tem želi spomniti, 

da je množičen nadzor resen poseg v 

temeljne pravice državljanov ter da bi bili 

ukrepi, predvideni v osnutku, v nasprotju 

z Listino EU o temeljnih pravicah in 

Evropsko konvencijo o človekovih 

pravicah; francoski parlament resno 

poziva, naj zavrne ta zakon; 



 

AM\1077019SL.doc  PE570.926v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

Or. en 



 

AM\1077019SL.doc  PE570.926v01-00 

SL Združena v raznolikosti SL 

 

26.10.2015 B8-1092/3 

Predlog spremembe  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 3c (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  3c. znova izraža zaskrbljenost v zvezi s 

pregledom nizozemskega zakona o 

obveščevalnih in varnostnih dejavnostih iz 

leta 2002; podpira priporočila Dessensove 

komisije za pregled z dne 2. decembra 

2013, katerih namen je povečati 

preglednost nizozemskih obveščevalnih 

služb ter okrepiti kontrolo in nadzor nad 

njimi; poziva Nizozemsko, naj ne razširi 

pooblastil svojih obveščevalnih služb, s 

čimer bi jim omogočila izvajanje 

neciljnega in obsežnega nadzora tudi nad 

elektronsko komunikacijo nedolžnih 

državljanov; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Predlog spremembe  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 7 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

7. poudarja pomen sodbe Sodišča Evropske 

unije z dne 8. aprila 2014, s katero je bila 

razveljavljena Direktiva 2006/24/ES o 

hrambi podatkov; opozarja, da je Sodišče 

določilo, da je treba posege tega 

instrumenta v temeljno pravico do 

zasebnosti omejiti na to, kar je nujno 

potrebno; 

7. poudarja pomen sodbe Sodišča Evropske 

unije z dne 8. aprila 2014, s katero je bila 

razveljavljena Direktiva 2006/24/ES o 

hrambi podatkov; opozarja, da je Sodišče 

določilo, da je treba posege tega 

instrumenta v temeljno pravico do 

zasebnosti omejiti na to, kar je nujno 

potrebno; poudarja, da ta sodba osvetljuje 

nov vidik, saj se Sodišče EU v njej izrecno 

sklicuje na določeno sodno prakso 

Evropskega sodišča za človekove pravice v 

zvezi s splošnimi programi nadzora in je 

zdaj ta načela, ki izvirajo iz konkretne 

sodne prakse Evropskega sodišča za 

človekove pravice, vneslo v pravo EU na 

tem področju; poudarja, da je na podlagi 

tega mogoče pričakovati, da bo Sodišče 

EU v prihodnosti v skladu z Listino 

uporabilo enako razlago pri ocenjevanju 

veljavnosti drugih zakonodajnih aktov EU 

in držav članic na tem področju, tj. 

področju splošnih programov nadzora; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/5 

Predlog spremembe  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 13a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  13a. spominja, da imajo mednarodni 

sporazumi, ki jih sklene EU, prednost 

pred sekundarno zakonodajo EU, in zato 

poudarja, kako pomembno je zagotoviti, 

da krovni sporazumi ne omejujejo pravic 

oseb, na katere se nanašajo podatki, in 

varoval, ki se uporabljajo pri prenosu 

podatkov, v skladu z zakonodajo EU; zato 

poziva Komisijo, naj podrobno in 

natančno oceni, kakšno bi bilo 

medsebojno delovanje krovnega 

sporazuma in pravnega okvira EU o 

varstvu podatkov ter kako bi krovni 

sporazum vplival na pravni okvir EU, 

vključno s sedanjim okvirnim sklepom 

Sveta, direktivo o varstvu podatkov 

(46/95/ES) in prihodnjimi direktivami in 

uredbami o varstvu podatkov; poziva 

Komisijo, naj pred začetkom postopka 

ratifikacije Parlamentu predstavi poročilo 

s pravno oceno o tej temi;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Predlog spremembe  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 16a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  16a. poziva Komisijo, naj oceni pravni 

učinek in posledice sodbe Sodišča EU z 

dne 6. oktobra 2015 v zadevi Schrems (C–

362/14) na sporazume s tretjimi državami, 

ki omogočajo prenos osebnih podatkov, 

kot je sporazum med EU in ZDA o 

programu za sledenje financiranja 

terorističnih dejavnosti (TFTP), na 

sporazume o evidencah podatkov o 

potnikih (PNR), na krovni sporazum med 

EU in ZDA ter na druge instrumente v 

okviru prava EU, ki vključujejo zbiranje 

in obdelavo osebnih podatkov; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Predlog spremembe  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 17 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

17. ugotavlja, da je Komisija predvidela 

tudi možnost prenehanja izvajanja 

odločitve o varnem pristanu, če 

prepoznani problemi ne bodo ustrezno 

odpravljeni; poziva Komisijo, naj razišče 

alternative varnemu pristanu in o njih 

poroča do konca leta 2015; 

črtano 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Predlog spremembe  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 41 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

41. poziva Komisijo, naj za države članice 

pripravi smernice o tem, kako uskladiti 

instrumente zbiranja osebnih podatkov za 

namene preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, 

tudi terorizma, s sodbo Sodišča Evropske 

unije o hrambi podatkov z dne 8. aprila 

2014; zlasti opozarja na točki 58 in 59 te 

sodbe, kjer se jasno zahteva ciljno 

usmerjen pristop za zbiranje podatkov, in 

ne zajemanje v celoti; 

41. poziva Komisijo, naj za države članice 

pripravi smernice o tem, kako uskladiti 

instrumente zbiranja osebnih podatkov za 

namene preprečevanja, odkrivanja, 

preiskovanja in pregona kaznivih dejanj, 

tudi terorizma, s sodbama Sodišča 

Evropske unije z dne 8. aprila 2014 o 

hrambi podatkov (zadevi C–293/12 in C–

594/12) in z dne 6. oktobra 2015 o varnem 

pristanu (zadeva C–362/14); zlasti 

opozarja na točki 58 in 59 sodbe o hrambi 

podatkov ter na točki 93 in 94 sodbe o 

varnem pristanu, kjer se jasno zahteva 

ciljno usmerjen pristop za zbiranje 

podatkov, in ne zajemanje v celoti; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Predlog spremembe  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

v imenu skupine ALDE 

 

Predlog resolucije B8-1092/2015 

Claude Moraes 

v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve 

Nadaljnje ukrepanje na podlagi resolucije Evropskega parlamenta z dne 12. marca 2014 o 

elektronskem množičnem nadzoru državljanov EU 

Predlog resolucije 

Odstavek 41a (novo) 

 

Predlog resolucije Predlog spremembe 

  41a. poudarja, da najnovejša sodna 

praksa, zlasti sodba Sodišča EU z dne 

8. aprila 2014 o hrambi podatkov, jasno 

določa zakonsko zahtevo, da je treba 

dokazati nujnost in sorazmernost 

vsakršnih ukrepov, ki vključujejo zbiranje 

in uporabo osebnih podatkov in bi lahko 

posegali v pravico do spoštovanja 

zasebnega in družinskega življenja ter v 

pravico do varstva podatkov; meni, da je 

obžalovanja vredno, da se zaradi 

političnih razlogov pri sprejemanju 

odločitev pogosto spodkopava skladnost s 

temi pravnimi načeli; poziva Komisijo, naj 

v okviru svojega načrta za boljše pravno 

urejanje zagotovi visoko kakovost celotne 

zakonodaje EU in njeno skladnost z vsemi 

pravnimi standardi in sodno prakso ter z 

Listino EU o človekovih pravicah; 

priporoča, naj bosta preizkusa nujnosti in 

sorazmernosti vedno vključena v oceno 

učinka vseh ukrepov kazenskega pregona 

in varnostnih ukrepov, ki predvidevajo 

uporabo in zbiranje osebnih podatkov; 

Or. en 

 

 

 


