
 

AM\1122758SK.docx  PE598.575v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

4.4.2017 B8-0235/7 

Pozmeňujúci návrh  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

 

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 17 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  17a. s veľkým znepokojením 

konštatuje, že Rada pre dohľad nad 

ochranou súkromia a občianskych slobôd 

(PCLOB) (uvedená v prílohe VI (list od 

Roberta S. , Litta, ODNI) ako nezávislý 

orgán zriadený zákonom, zodpovedný za 

analyzovanie a preskúmavanie 

protiteroristických programov a politík 

vrátane používania signálového 

spravodajstva, s cieľom zaistiť, aby s ich 

použitím náležite chránili súkromie a 

občianske slobody, stratila 7. januára 

2017 kvórum a bude v stave sub-kvóra až 

do vymenovania nových členov rady 

americkým prezidentom a potvrdzovania 

Senátom USA; zdôrazňuje, že v rámci 

sub-kvóra je PCLOB viac obmedzená vo 

svojich právomociach a nemôže 

vykonávať určité činnosti, ktoré si 

vyžadujú schválenie radou, ako napríklad 

začatie projektov zameraných na dohľad 

alebo vydávanie odporúčaní týkajúcich sa 

dohľadu, čo vážne ohrozuje dodržiavanie 

pravidiel a záruk v oblasti dohľadu a 

spochybňuje uistenia dané americkými 

orgánmi; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Pozmeňujúci návrh  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

 

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 21 a (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21a. pripomína, že hoci fyzické osoby 

vrátane dotknutých osôb z EÚ majú v 

prípade, že sa stali predmetom 

nezákonného (elektronického) sledovania 

v USA na účely zaistenia národnej 

bezpečnosti, niekoľko možností nápravy, 

je zároveň jasné aj to, že tieto možnosti sa 

nevzťahujú minimálne na niektoré 

právne základy, ktoré spravodajské 

orgány USA môžu využiť (napr. 

vykonávacie nariadenie č. 12333); okrem 

toho zdôrazňuje, že aj v tých prípadoch, 

keď v zásade existujú možnosti súdnej 

nápravy pre osoby, ktoré nie občanmi ani 

rezidentmi USA, napríklad v prípade 

sledovania na základe zákona FISA, sú 

dostupné dôvody žaloby obmedzené, 

pretože žaloby podané fyzickými osobami 

(vrátane občanov a rezidentov USA) budú 

vyhlásené za neprípustné, ak nedokážu 

preukázať „aktívnu legitimáciu“, čo 

obmedzuje prístup k všeobecným súdom; 

Or. en 



 

AM\1122758SK.docx  PE598.575v01-00 

SK Zjednotení v rozmanitosti SK 

 

4.4.2017 B8-0235/9 

Pozmeňujúci návrh  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

 

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 21b (nový) 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  21b. vyzýva Komisiu, aby posúdila vplyv 

vykonávacieho nariadenia o zlepšení 

vnútornej bezpečnosti Spojených štátov z 

25. januára 2017, a najmä jeho časti 14 o 

vylúčení zahraničných občanov spod 

ochrany, ktorú poskytuje zákon o ochrane 

súkromia, pokiaľ ide o ochranu osobných 

údajov, čo je v rozpore s písomnými 

uisteniami, že pre jednotlivcov v 

prípadoch, keď boli údaje použité 

orgánmi USA, existujú mechanizmy 

nápravy; žiada Komisiu, aby predložila 

podrobnú právnu analýzu následkov 

vykonávacieho opatrenia na možnosti 

nápravy a právo na súdnu nápravu pre 

Európanov v USA; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Pozmeňujúci návrh  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

v mene skupiny ALDE 

 

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 

 

Návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

23. pripomína svoje uznesenie z 26. 

mája 2016, podľa ktorého mechanizmus 

ombudsmana vytvorený ministerstvom 

zahraničných vecí USA nie je dostatočne 

nezávislý a nemá dostatočne účinné 

právomoci na vykonávanie svojich úloh 

a poskytovanie účinnej nápravy 

jednotlivcom z EÚ; konštatuje, že podľa 

vyhlásenia a záruk poskytnutých vládou 

USA je úrad ombudsmana nezávislý od 

spravodajských služieb USA, bez 

akéhokoľvek neprimeraného vplyvu, ktorý 

by mohol ovplyvniť jeho funkciu, a navyše 

pracuje spoločne s ďalšími nezávislými 

orgánmi dohľadu s účinnými právomocami 

dohľadu nad spravodajským 

spoločenstvom USA; je vo všeobecnosti 

znepokojený z toho, že jednotlivec 

ovplyvnený porušením pravidiel môže 

požiadať iba o to, aby informácie a údaje 

boli vymazané a/alebo aby bolo zastavené 

ďalšie spracovanie, ale nemá právo na 

odškodnenie; 

23. pripomína svoje uznesenie z 26. 

mája 2016, podľa ktorého mechanizmus 

ombudsmana vytvorený ministerstvom 

zahraničných vecí USA nie je dostatočne 

nezávislý a nemá dostatočne účinné 

právomoci na vykonávanie svojich úloh 

a poskytovanie účinnej nápravy 

jednotlivcom z EÚ; poukazuje na to, že do 

dnešného dňa nastupujúca administratíva 

USA nevymenovala nového ombudsmana 

po skončení funkčného obdobia štátneho 

tajomníka pre hospodársky rast, 

energetiku a životné prostredie, ktorý bol 

vymenovaný do tejto funkcie v júli 2016; 

domnieva sa, že kým nie je vymenovaný 

nezávislý ombudsman s dostatočnými 

právomocami, uistenia USA, pokiaľ ide o 

poskytovanie účinnej nápravy 

jednotlivcom z EÚ, nemajú žiadnu váhu; je 

vo všeobecnosti znepokojený tým, že 

jednotlivec, ktorého práva boli porušené, 

môže požiadať iba o to, aby informácie a 

údaje boli vymazané a/alebo aby bolo 

zastavené ďalšie nakladanie s nimi, ale 

nemá právo na odškodnenie; 

Or. en 

 

 


