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4.4.2017 B8-0235/1 

Pozměňovací návrh  1 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Adequacy of the protection afforded by the EU-US Privacy Shield 

Návrh usnesení 

Bod 9 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

9. domnívá se, že navzdory závazkům 

a ujišťování ze strany vlády USA, které 

jsou předmětem dopisů připojených k 

ujednání o štítu na ochranu soukromí, i 

nadále zůstávají nevyřešeny důležité 

otázky ohledně jistých komerčních 

aspektů, národní bezpečnosti a prosazování 

práva; 

9. domnívá se, že navzdory závazkům 

a ujišťování ze strany vlády USA, které 

jsou předmětem dopisů připojených k 

ujednání o štítu na ochranu soukromí, i 

nadále zůstávají nevyřešeny důležité 

problémy týkající se jistých komerčních 

aspektů, národní bezpečnosti a prosazování 

práva; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Pozměňovací návrh  2 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 20 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 20a. se znepokojením konstatuje, že 

Senát i Sněmovna reprezentantů USA 

(den 23. resp. 28. března 2017) zamítly 

návrh předpisu Federální komise pro 

komunikace o ochraně soukromí 

zákazníků širokopásmových a jiných 

telekomunikačních služeb, čímž v praxi 

zrušily pravidla na ochranu 

širokopásmových služeb, podle nichž by 

poskytovatelé internetových služeb museli 

předtím, než budou údaje o prohlížení 

internetu a jiné soukromé informace 

prodávat reklamním a jiným společnostem 

nebo je s nimi sdílet, požádat zákazníka o 

výslovný souhlas; považuje to za další 

ohrožení záruk ochrany soukromí ve 

Spojených státech; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Pozměňovací návrh  3 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 23 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23a. se znepokojením konstatuje, že 

komise pro dohled nad ochranou 

soukromí a občanských svobod (Privacy 

and Civil Liberties Oversight Board, 

PCLOB), která je v USA důležitým 

dohledovým orgánem zajišťujícím, že 

nedochází ke zneužívání osobních údajů 

občanů EU, měla ke dni 30. března 2017 

pouze jednoho z pěti jmenovaných členů; 

je velmi znepokojen tím, že tento orgán 

možná nebude usnášeníschopný a nebude 

moci přijímat účinná rozhodnutí, která by 

zajistila ochranu vyžadovanou štítem na 

ochranu soukromí; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Pozměňovací návrh  4 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 23 b (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 23b. se znepokojením konstatuje, že ve 

federální obchodní komisi, která štít na 

ochranu soukromí provádí, nebyla ke dni 

30. března 2017 obsazena tři z pěti míst; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Pozměňovací návrh  5 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 25 a (nový) 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

 25a. vyjadřuje znepokojení na tím, že 

zlepšení provedená od usnesení 

Parlamentu ze dne 26. května 2016 budou 

postačovat k tomu, aby Evropský soudní 

dvůr nezrušil platnost prováděcího 

rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 o štítu 

na ochranu soukromí; je proto 

znepokojen tím, že se tím naruší celková 

důvěryhodnost prováděcích rozhodnutí 

Komise o odpovídající ochraně a poškodí 

nová strategie Komise pro výměnu a 

ochranu údajů v globalizovaném světě; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Pozměňovací návrh  6 

Jan Philipp Albrecht 

za skupinu Verts/ALE 

 

Návrh usnesení B8-0235/2017 

Claude Moraes 

za Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci 

Přiměřenost ochrany poskytované štítem EU a USA na ochranu soukromí 

Návrh usnesení 

Bod 26 

 

Návrh usnesení Pozměňovací návrh 

26. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 

nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl 

štít EU–USA na ochranu soukromí plně v 

souladu s nařízením (EU) 2016/679, které 

se má začít uplatňovat od 16. května 2018, 

a s Listinou EU; 

26. vyzývá Komisi, aby přijala veškerá 

nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl 

štít EU–USA na ochranu soukromí plně v 

souladu s nařízením (EU) 2016/679, které 

se má začít uplatňovat od 16. května 2018, 

a s Listinou EU; domnívá se, že tato 

opatření by měla zahrnovat buď celkovou 

revizi štítu na ochranu soukromí, která by 

měla být spojena s jednáním o rozsáhlých 

změnách v amerických zákonech a 

postupech, nebo zrušení prováděcího 

rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 před 

16. květnem 2018; 

Or. en 

 

 


