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4.4.2017 B8-0235/1 

Pozmeňujúci návrh  1 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 9 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

9. domnieva sa, že napriek záväzkom 

a ubezpečeniam, ktoré poskytla vláda USA 

v listoch pripojených k dohode o štíte na 

ochranu osobných údajov, pretrvávajú 

závažné otázky v súvislosti s určitými 

obchodnými aspektmi, národnou 

bezpečnosťou a presadzovaním práva; 

9. domnieva sa, že napriek záväzkom 

a ubezpečeniam, ktoré poskytla vláda USA 

v listoch pripojených k dohode o štíte na 

ochranu osobných údajov, pretrvávajú 

závažné obavy v súvislosti s určitými 

obchodnými aspektmi, národnou 

bezpečnosťou a presadzovaním práva; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Pozmeňujúci návrh  2 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 20a. so znepokojením berie na vedomie, 

že Senát USA 23. marca a Snemovňa 

reprezentantov 28. marca 2017 hlasovali 

za zamietnutie pravidla predloženého 

federálnou komisiou pre komunikácie 

(Federal Communications Commission) 

v súvislosti s ochranou súkromia 

zákazníkov, ktorí využívajú 

širokopásmové a iné telekomunikačné 

služby, čím sa v praxi rušia predpisy 

o ochrane súkromia pri využívaní 

širokopásmovej komunikácie , na základe 

ktorých by poskytovatelia internetovej 

služby boli povinní získať pred predajom 

alebo poskytnutím údajov o prezeraných 

webových stránkach a iných súkromných 

informácií reklamným či iným 

spoločnostiam explicitný súhlas 

zákazníka; domnieva sa, že je to opäť 

ďalšia hrozba pre záruky ochrany 

súkromia v Spojených štátoch; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Pozmeňujúci návrh  3 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 23a. s obavami konštatuje, že rada pre 

dohľad nad ochranou súkromia 

a občianskych slobôd (Privacy and Civil 

Liberties Oversight Board PCLOB), 

kľúčová dozorná rada v USA, ktorá 

zabezpečuje, aby nedošlo k zneužitiu 

osobných údajov občanov EÚ, má 

k 30. marcu 2017 len jedného z piatich 

menovaných členov; je hlboko 

znepokojený tým, že PCLOB možno 

nedosiahne kvórum potrebné 

na prijímanie účinných rozhodnutí 

zabezpečujúcich ochranu, ktorú by mal 

poskytovať štít na ochranu osobných 

údajov; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Pozmeňujúci návrh  4 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 23 b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  23b. so znepokojením konštatuje, 

že vo Federálnej obchodnej komisii 

(Federal Trade Commision FTC), ktorá 

zabezpečuje vykonávanie štítu na ochranu 

osobných údajov, boli k 30. marcu 2017 

tri z piatich kresiel neobsadené; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Pozmeňujúci návrh  5 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 25 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 25a. vyjadruje obavy z toho, 

že zlepšenia, ktoré sa dosiahli 

od uznesenia z 26. mája 2016, nebudú 

postačovať na to, aby to zabránilo 

Európskeho súdnemu dvoru zrušiť 

účinnosť vykonávacieho rozhodnutia 

(EÚ) 2016/1250 o štíte na ochranu 

osobných údajov; preto sa obáva, že sa 

tým naruší celková dôvera vo vykonávacie 

rozhodnutia Komisie o primeranosti, 

a teda sa tým poškodí nová stratégia 

Komisie pre výmenu a ochranu údajov 

v globalizovanom svete; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Pozmeňujúci návrh  6 

Jan Philipp Albrecht 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Návrh uznesenia B8-0235/2017 

Claude Moraes 

v mene Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

Primeranosť ochrany poskytovanej štítom na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA 

Návrh uznesenia 

Odsek 26 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

26. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 

nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby bol štít na ochranu osobných údajov 

v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 

2016/679, ktoré sa má uplatňovať od 

16. mája 2018, a s chartou; 

26. vyzýva Komisiu, aby prijala všetky 

nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, 

aby bol štít na ochranu osobných údajov 

v úplnom súlade s nariadením (EÚ) 

2016/679, ktoré sa má uplatňovať od 

16. mája 2018, a s chartou; domnieva sa, 

že takéto opatrenia by mali zahŕňať buď 

úplnú revíziu štítu na ochranu osobných 

údajov, ktorú by mali sprevádzať 

rokovania o podstatných zmenách 

zákonov a postupov v USA, alebo zrušenie 

vykonávacieho rozhodnutia Komisie (EÚ) 

2016/1250, a to pred 16. májom 2018; 

Or. en 

 

 


