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Predlog spremembe 1
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 2, 6, 7 in 8,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 2, 6, 7, 8 in 47,

Or. en

Predlog spremembe 2
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 2, 6, 7 in 8,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 7 in 8,

Or. en

Predlog spremembe 3
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 2, 6, 7 in 8,

– ob upoštevanju Listine Evropske 
unije o temeljnih pravicah (Listina), zlasti 
členov 7 in 8,

Or. en

Predlog spremembe 4
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 4 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2018/1725 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu 
posameznikov pri obdelavi osebnih 
podatkov v institucijah, organih, uradih in 
agencijah Unije in o prostem pretoku 
takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 
1247/2002/ES,

Or. en

Predlog spremembe 5
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 
2018/1725 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in 
Sklepa št. 1247/2002/ES,

Or. en

Predlog spremembe 6
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 7 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Uredbe (EU) 



AM\1206100SL.docx 5/44 PE652.503v01-00

SL

2018/1725 o varstvu posameznikov pri 
obdelavi osebnih podatkov v institucijah, 
organih, uradih in agencijah Unije in o 
prostem pretoku takih podatkov ter o 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in 
Sklepa št. 1247/2002/ES,

Or. en

Predlog spremembe 7
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

– ob upoštevanju Sklepa Sveta o 
pooblastilu za začetek pogajanj z Novo 
Zelandijo o sporazumu med Evropsko 
unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi 
osebnih podatkov med Agencijo Evropske 
unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) in organi Nove 
Zelandije, pristojnimi za boj proti hudim 
kaznivim dejanjem in terorizmu, ki je bil 
sprejet 13. maja 20201a,
_________________
1a ST 7047/20 + ADD 1

Or. en

Predlog spremembe 8
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju poročila Europola 
o stanju in trendih na področju terorizma 
v letu 2019,

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 9
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju poziva iz 
Christchurcha, naj Nova Zelandija, 
Francija, Komisija, tehnološka podjetja in 
drugi ukrepajo in preprečijo širjenje 
informacij teroristom in zagovornikom 
nasilnega ekstremizma,

črtano

Or. en

Predlog spremembe 10
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Navedba sklicevanja 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

— ob upoštevanju poziva iz 
Christchurcha, naj Nova Zelandija, 
Francija, Komisija, tehnološka podjetja in 
drugi ukrepajo in preprečijo širjenje 
informacij teroristom in zagovornikom 
nasilnega ekstremizma,

– ob upoštevanju poziva iz 
Christchurcha k ukrepanju, ki so ga 
sprejeli Nova Zelandija, Francija, 
Komisija, tehnološka podjetja in drugi,

Or. en

Predlog spremembe 11
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava A

Predlog resolucije Predlog spremembe

A. ker lahko Europol v skladu z A. ker se lahko v skladu z Uredbo 
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Uredbo (EU) 2016/794 organu tretje 
države ali mednarodni organizaciji prenese 
osebne podatke, če je to potrebno za 
izvajanje njegovih nalog na podlagi sklepa 
Komisije o ustreznosti v skladu z Direktivo 
(EU) 2016/680, mednarodnega sporazuma 
v skladu s členom 218 PDEU, ki zagotavlja 
ustrezne zaščitne ukrepe, ali sporazumov o 
sodelovanju, sklenjenih pred 1. majem 
2017, ki omogočajo izmenjavo osebnih 
podatkov, in v izjemnih okoliščinah na 
podlagi posameznega primera pod strogimi 
pogoji iz člena 25(5) Uredbe (EU) 
2016/794, če so zagotovljeni strogi zaščitni 
ukrepi;

(EU) 2016/794 o Agenciji Evropske unije 
za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) pristojnemu 
organu tretje države ali mednarodni 
organizaciji prenesejo osebni podatki, če 
je to potrebno za izvajanje nalog Europola 
na podlagi sklepa Komisije o ustreznosti v 
skladu z Direktivo (EU) 2016/680, 
mednarodnega sporazuma v skladu s 
členom 218 PDEU, ki zagotavlja ustrezne 
zaščitne ukrepe, kar zadeva varstvo 
zasebnosti ter temeljnih pravic in 
svoboščin posameznikov, ali sporazumov o 
sodelovanju, sklenjenih pred 
1. majem 2017, ki omogočajo izmenjavo 
osebnih podatkov, in v izjemnih 
okoliščinah na podlagi posameznega 
primera pod strogimi pogoji iz člena 25(5) 
Uredbe (EU) 2016/794, če so zagotovljeni 
ustrezni zaščitni ukrepi;

Or. en

Predlog spremembe 12
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni s členi 2, 6, 7 in 8 Listine ter 
morajo biti potrebni za izpolnjevanje nalog 
Europola in sorazmerni s temi nalogami;

B. ker morajo mednarodni sporazumi, 
na podlagi katerih lahko Europol in tretje 
države sodelujejo med seboj in si 
izmenjujejo osebne podatke, skladni s 
temeljnimi pravicami in načeli, 
priznanimi z Listino, zlasti s členi 2, 6, 7, 8 
in 47, in členom 16 PDEU, in torej 
spoštovati načelo omejitve namena in 
pravice do dostopa in popravka ter biti 
pod nadzorom neodvisnega organa, kot je 
izrecno določeno v Listini, ter se izkazati 
za potrebne za izpolnjevanje nalog 
Europola in sorazmerne s temi nalogami;

Or. en
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Predlog spremembe 13
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni s členi 2, 6, 7 in 8 Listine ter 
morajo biti potrebni za izpolnjevanje nalog 
Europola in sorazmerni s temi nalogami;

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni s členi 2, 6, 7 in 8 Listine in 
členom 16 PDEU ter morajo biti potrebni 
za izpolnjevanje nalog Europola in 
sorazmerni s temi nalogami, poleg tega pa 
tudi spoštovati načelo omejitve namena, 
pravico do dostopa in do popravka ter da 
to nadzira neodvisen organ nadzor, kot je 
izrecno določeno v Listini;

Or. en

Predlog spremembe 14
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni s členi 2, 6, 7 in 8 Listine ter 
morajo biti potrebni za izpolnjevanje 
nalog Europola in sorazmerni s temi 
nalogami;

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni z Listino, zlasti členoma 7 in 8, ter 
prenos osebnih podatkov organu tretje 
države dovoliti le, če je tak prenos 
potreben za izvajanje nalog Europola in 
sorazmeren s temi nalogami;

Or. en

Predlog spremembe 15
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Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Uvodna izjava B

Predlog resolucije Predlog spremembe

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, 
skladni s členi 2, 6, 7 in 8 Listine ter 
morajo biti potrebni za izpolnjevanje nalog 
Europola in sorazmerni s temi nalogami;

B. ker morajo biti mednarodni 
sporazumi, na podlagi katerih lahko 
Europol in tretje države sodelujejo med 
seboj in si izmenjujejo osebne podatke, v 
celoti skladni z Listino o temeljnih 
pravicah, zlasti členoma 7 in 8, ter morajo 
biti potrebni za izpolnjevanje nalog 
Europola in sorazmerni s temi nalogami;

Or. en

Predlog spremembe 16
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ba. ker je v programskem dokumentu 
Europola za obdobje 2020–20222a 
poudarjeno, da celovito in uspešno 
izvajanje dejavnosti EMPACT, zlasti na 
operativni ravni, ni mogoče brez tesnega 
partnerstva s tretjimi državami in 
organizacijami; ker so stališča EU in 
Nove Zelandije o svetovnih varnostnih 
vprašanjih zelo podobna in se v zvezi s 
tem zavzemata za podoben pristop;
_________________
2a Programski dokument Europola za 
obdobje 2020–2022, ki ga je upravni 
odbor Europola sprejel 25. marca 2020, 
EDOC# 1003783v20E.

Or. en

Predlog spremembe 17
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Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava B b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Bb. ker sta Europol in novozelandska 
policija že vzpostavila okvir za okrepljeno 
sodelovanje prek delovnega dogovora in 
memoranduma o soglasju, ki sta bila 
podpisana leta 2019 in novozelandski 
policiji omogočata, da uporablja 
aplikacijo SIENA in na sedež Europola v 
Haagu stalno napoti uradnika za zvezo;

Or. en

Predlog spremembe 18
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava C

Predlog resolucije Predlog spremembe

C. ker je Svet leta 2018 sprejel 
pogajalske mandate za začetek pogajanj z 
osmimi državami (Turčija, Izrael, 
Tunizija, Maroko, Libanon, Egipt, 
Alžirija in Jordanija), Parlament pa je o 
teh osmih mandatih podal svoje stališče;

C. ker je Svet 13. maja 2020 s pisnim 
postopkom soglasno sprejel pogajalski 
mandat za začetek pogajanj z Novo 
Zelandijo;

Or. en

Predlog spremembe 19
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Uvodna izjava C a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ca. ker je Svet 13. maja 2020 s pisnim 
postopkom (vse delegacije so glasovale za) 
sprejel Sklep Sveta o pooblastilu za 



AM\1206100SL.docx 11/44 PE652.503v01-00

SL

začetek pogajanj z Novo Zelandijo o 
sporazumu med Evropsko unijo in Novo 
Zelandijo o izmenjavi osebnih podatkov 
med Europolom in novozelandskimi 
organi, pristojnimi za boj proti hudim 
kaznivim dejanjem in terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 20
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava D

Predlog resolucije Predlog spremembe

D. ker je Europol v preteklosti sklenil 
že več sporazumov o izmenjavi podatkov s 
tretjimi državami;

D. ker je Europol v preteklosti sklenil 
več operativnih sporazumov o izmenjavi 
osebnih podatkov s tretjimi državami in 
ker je Unija leta 2018 začela pogajanja z 
osmimi državami v regiji Bližnjega vzhoda 
in severne Afrike (Turčija, Izrael, 
Tunizija, Maroko, Libanon, Egipt, 
Alžirija in Jordanija);

Or. en

Predlog spremembe 21
Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava D a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Da. ker je treba zagotoviti, da je vir 
informacij kredibilen in da so točne;

Or. it

Predlog spremembe 22
Clare Daly, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker so ti teroristi odgovorni za vse smrtne 
žrtve v EU zaradi terorizma leta 2018;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 23
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker so ti teroristi odgovorni za vse smrtne 
žrtve v EU zaradi terorizma leta 2018;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 24
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker so ti teroristi odgovorni za vse smrtne 
žrtve v EU zaradi terorizma leta 2018;

E. ker Europol v svojem poročilu o 
stanju in trendih na področju terorizma v 
letu 2019 poudarja, da je število napadov 
in žrtev v EU zaradi terorizma vseh 
ideoloških teženj znatno upadlo in da je 
bila zaradi terorizma tudi leta 2018 močno 
ogrožena varnost v državah članicah EU, 
da skrajneži različnih prepričanj nasilje 
vse bolj dojemajo kot upravičeno sredstvo 
za konfrontacije ter da cilj teroristov ni 
samo ubijati in pohabljati, temveč tudi 
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razdvajati naše družbe in širiti sovraštvo;

Or. en

Predlog spremembe 25
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker so ti teroristi odgovorni za vse smrtne 
žrtve v EU zaradi terorizma leta 2018;

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker je bil džihadizem leta 2018 najbolj 
razširjena oblika terorizma in so za 
njegovimi posledicami umrle vse smrtne 
žrtve terorističnih napadov v EU, ker pa 
se je hkrati tudi število aretacij 
desničarskih teroristov (ki sicer ostaja 
razmeroma majhno) že tretje leto zapored 
povečalo in se je v primerjavi z letom 2017 
dejansko podvojilo;

Or. en

Predlog spremembe 26
Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava E

Predlog resolucije Predlog spremembe

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot visoko in 
ker so ti teroristi odgovorni za vse smrtne 
žrtve v EU zaradi terorizma leta 2018;

E. ker Europol stopnjo ogroženosti 
zaradi džihadistov označuje kot izjemno 
visoko in ker so ti teroristi odgovorni za 
vse smrtne žrtve zaradi terorizma leta 
2018;

Or. it

Predlog spremembe 27
Nicola Procaccini
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Predlog resolucije
Uvodna izjava E a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ea. ker je bilo po poročanju Europola 
leta 2018 izvedenih sedem terorističnih 
napadov, še 16 tovrstnih napadov pa 
preprečenih;

Or. it

Predlog spremembe 28
Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Uvodna izjava E b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Eb. ker je bilo zaradi suma storitve 
kaznivih dejanj, povezanih z 
džihadističnim terorizmom, leta 2018 
aretiranih skupno 511 oseb;

Or. it

Predlog spremembe 29
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so po poročilih Europola 
službe kazenskega pregona leta 2018 v 24 
primerih uporabile orodja za izmenjavo 
podatkov, da bi onemogočile, preprečile 
ali preiskale džihadistične napade;

črtano

Or. en
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Predlog spremembe 30
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so po poročilih Europola 
službe kazenskega pregona leta 2018 v 24 
primerih uporabile orodja za izmenjavo 
podatkov, da bi onemogočile, preprečile 
ali preiskale džihadistične napade;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 31
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so po poročilih Europola 
službe kazenskega pregona leta 2018 v 24 
primerih uporabile orodja za izmenjavo 
podatkov, da bi onemogočile, preprečile 
ali preiskale džihadistične napade;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 32
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F

Predlog resolucije Predlog spremembe

F. ker so po poročilih Europola 
službe kazenskega pregona leta 2018 v 24 
primerih uporabile orodja za izmenjavo 
podatkov, da bi onemogočile, preprečile ali 
preiskale džihadistične napade;

F. ker so države članice Europolu 
poročale, da so agencije za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj leta 2018 orodja za izmenjavo 
podatkov uporabile, da bi onemogočile, 
preprečile ali preiskale 129 terorističnih 
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napadov, od tega 24 primerov 
džihadističnega terorizma, 19 primerov 
levičarskega terorizma, en primer 
desničarskega terorizma, 83 primerov 
etnično-nacionalističnega in 
separatističnega terorizma, en primer 
enonamenskega terorizma in pet primerov 
nedoločene oblike terorizma;

Or. en

Predlog spremembe 33
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava F a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Fa. ker je Europol pokazal, da je 
organizirani kriminal zelo prilagodljiv in 
je sposoben izkoristiti krize za pridobitev 
dolgoročnih koristi, in ker je Agencija 
ocenila, da je izmed vseh kriminalnih 
dejavnosti pandemija covida-19 imela 
najbolj očiten in velik učinek na 
kibernetski kriminal, saj tovrstni 
kriminalci uspešno izkoriščajo nastajajoče 
priložnosti in šibkosti;

Or. en

Predlog spremembe 34
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov od 1. maja 2017 nadzira 
Europol, poleg tega institucijam EU 
svetuje pri politikah in zakonodaji, ki se 
nanašajo na varstvo podatkov;

črtano
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Or. en

Predlog spremembe 35
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Uvodna izjava G

Predlog resolucije Predlog spremembe

G. ker Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov od 1. maja 2017 nadzira Europol, 
poleg tega institucijam EU svetuje pri 
politikah in zakonodaji, ki se nanašajo na 
varstvo podatkov;

G. ker Evropski nadzornik za varstvo 
podatkov od 1. maja 2017 nadzira Europol, 
poleg tega institucijam EU svetuje pri 
politikah in zakonodaji, ki se nanašajo na 
varstvo podatkov, tudi pri pogajanjih o 
sporazumih na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 36
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker utegne biti glede na strelski 
napad, ki ga je v Christchurchu leta 2019 
izvedel oboroženi napadalec, prihodnje 
sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih drugih 
hudih kaznivih dejanj, ki bodo načrtovani 
ali izvedeni v EU ali po svetu;

H. ker utegne biti glede na strelski 
napad, ki ga je v Christchurchu leta 2019 
izvedel oboroženi napadalec, operativno 
sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo z izmenjavo osebnih 
podatkov bistveno za preprečevanje in 
pregon drugih hudih kaznivih dejanj, ki 
bodo v prihodnosti načrtovani ali izvedeni 
v EU ali po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 37
Clare Daly, Cornelia Ernst
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Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker utegne biti glede na strelski 
napad, ki ga je v Christchurchu leta 2019 
izvedel oboroženi napadalec, prihodnje 
sodelovanje na podlagi sporazuma med 
EU in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih 
drugih hudih kaznivih dejanj, ki bodo 
načrtovani ali izvedeni v EU ali po svetu;

H. ker utegne prihodnje sodelovanje 
med Europolom in Novo Zelandijo 
pripomoči k preprečevanju, preiskovanju 
in pregonu hudih kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 38
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker utegne biti glede na strelski 
napad, ki ga je v Christchurchu leta 2019 
izvedel oboroženi napadalec, prihodnje 
sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih drugih 
hudih kaznivih dejanj, ki bodo načrtovani 
ali izvedeni v EU ali po svetu;

H. ker utegne biti glede na desničarski 
teroristični napad na dve mošeji v 
Christchurchu leta 2019 prihodnje 
sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih drugih 
hudih kaznivih dejanj, ki bodo načrtovani 
ali izvedeni v EU, Novi Zelandiji ali po 
svetu;

Or. en

Predlog spremembe 39
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Uvodna izjava H

Predlog resolucije Predlog spremembe

H. ker utegne biti glede na strelski 
napad, ki ga je v Christchurchu leta 2019 

H. ker utegne biti glede na teroristični 
napad v Christchurchu leta 2019 prihodnje 
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izvedel oboroženi napadalec, prihodnje 
sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih drugih 
hudih kaznivih dejanj, ki bodo načrtovani 
ali izvedeni v EU ali po svetu;

sodelovanje na podlagi sporazuma med EU 
in Novo Zelandijo bistveno za 
preprečevanje in pregon morebitnih drugih 
hudih kaznivih dejanj in terorističnih 
napadov, ki bodo načrtovani ali izvedeni v 
EU ali po svetu;

Or. en

Predlog spremembe 40
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava H a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Ha. ker bi prenosi osebnih podatkov, 
zbranih pri preiskavah kaznivih dejanj, ki 
bi jih nato obdelal Europol v okviru 
sporazuma, lahko znatno vplivali na 
življenja zadevnih posameznikov;

Or. en

Predlog spremembe 41
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Uvodna izjava H b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

Hb. poudarja, da bi moral sporazum 
povsem spoštovati temeljne pravice in 
načela, priznana z Listino, zlasti pravico 
do zasebnega in družinskega življenja iz 
člena 7 Listine, pravico do varstva 
osebnih podatkov iz člena 8 Listine ter 
pravico do učinkovitega pravnega 
sredstva in nepristranskega sojenja iz 
člena 47 Listine;

Or. en
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Predlog spremembe 42
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi lahko Evropska unija s 
sodelovanjem z Novo Zelandijo na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj še bolje 
zaščitila svoje varnostne interese, zato 
poziva, naj se hitro opredeli pogajalski 
mandat za sporazum med Evropsko unijo 
in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih 
podatkov med Agencijo Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) in pristojnimi organi Nove 
Zelandije za boj proti hudim kaznivim 
dejanjem in terorizmu;

1. meni, da sta potreba po 
sodelovanju z Novo Zelandijo na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj in njena sorazmernost za 
Evropsko unijo vprašljivi in nista bili v 
celoti dokazani s temeljito oceno učinka; 
je seznanjen z mandatom Sveta za 
pogajanja o sporazumu med Evropsko 
unijo in Novo Zelandijo o izmenjavi 
osebnih podatkov med Agencijo Evropske 
unije za sodelovanje na področju 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj (Europol) in organi Nove 
Zelandije, pristojnimi za boj proti hudim 
kaznivim dejanjem in terorizmu; poziva 
Komisijo, naj pred začetkom pogajanj 
opravi podrobno oceno, s katero bo 
dokazala potrebo po tem sporazumu in 
njegovo dodano vrednost; poziva 
Komisijo, naj upošteva še druga 
priporočila iz te resolucije;

Or. en

Predlog spremembe 43
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi lahko Evropska unija s 
sodelovanjem z Novo Zelandijo na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj še bolje 
zaščitila svoje varnostne interese, zato 
poziva, naj se hitro opredeli pogajalski 
mandat za sporazum med Evropsko unijo 
in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih 

1. meni, da bi bilo treba ustrezno 
oceniti potrebo po sodelovanju z Novo 
Zelandijo na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
ter njegovo sorazmernost; poziva 
Komisijo, naj opravi celovito oceno 
učinka, da bi opredelili potrebna varovala, 
ki bi jih bilo treba vključiti v sporazum;
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podatkov med Agencijo Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih 
dejanj (Europol) in pristojnimi organi 
Nove Zelandije za boj proti hudim 
kaznivim dejanjem in terorizmu;

Or. en

Predlog spremembe 44
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 1

Predlog resolucije Predlog spremembe

1. meni, da bi lahko Evropska unija s 
sodelovanjem z Novo Zelandijo na 
področju preprečevanja, odkrivanja in 
preiskovanja kaznivih dejanj še bolje 
zaščitila svoje varnostne interese, zato 
poziva, naj se hitro opredeli pogajalski 
mandat za sporazum med Evropsko unijo 
in Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih 
podatkov med Agencijo Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) in pristojnimi organi Nove 
Zelandije za boj proti hudim kaznivim 
dejanjem in terorizmu;

1. meni, da bo Evropska unija z 
okrepljenim sodelovanjem z Novo 
Zelandijo na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
še bolje zaščitila svoje varnostne interese, 
zlasti na področju preprečevanja 
terorizma in boja proti njemu, oviranja 
organiziranega kriminala in boja proti 
kibernetskemu kriminalu; poziva 
Komisijo, naj hitro začne pogajanja z 
Novo Zelandijo o izmenjavi osebnih 
podatkov med Agencijo Evropske unije za 
sodelovanje na področju preprečevanja, 
odkrivanja in preiskovanja kaznivih dejanj 
(Europol) in pristojnimi organi Nove 
Zelandije za boj proti hudim kaznivim 
dejanjem in terorizmu ob polnem 
upoštevanju pogajalskih smernic, ki jih je 
sprejel Svet;

Or. en

Predlog spremembe 45
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 2
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Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vztraja, da mora biti v sporazumu 
raven varstva v bistvu enakovredna ravni, 
določeni v zakonodaji EU;

2. vztraja, da mora biti v sporazumu 
in veljavnem pravu in praksi v Novi 
Zelandiji raven varstva v bistvu 
enakovredna ravni, določeni v zakonodaji 
EU; poudarja, da če take ravni varstva ni 
mogoče zagotoviti tako v pravu kot v 
praksi, sporazum ne sme biti sklenjen;

Or. en

Predlog spremembe 46
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vztraja, da mora biti v sporazumu 
raven varstva v bistvu enakovredna ravni, 
določeni v zakonodaji EU;

2. znova poudarja, da mora biti v 
sporazumu raven varstva v bistvu 
enakovredna ravni, določeni v zakonodaji 
EU; pri tem pozdravlja, da je Komisija leta 
2012 Novo Zelandijo formalno priznala 
kot državo, ki zagotavlja ustrezno raven 
varstva podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 47
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. vztraja, da mora biti v sporazumu 
raven varstva v bistvu enakovredna ravni, 
določeni v zakonodaji EU;

2. vztraja, da mora biti v sporazumu 
raven varstva podatkov v bistvu 
enakovredna ravni, določeni v zakonodaji 
EU, tako v pravu kot v praksi; vztraja tudi, 
da če takšne ravni varstva ni mogoče 
zagotoviti, sporazum ne sme biti sklenjen;

Or. en
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Predlog spremembe 48
Nicola Procaccini

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

2a. sporazum ne bi smel posegati v 
prenos osebnih podatkov ali druge 
kategorije sodelovanja med nacionalnimi 
organi, odgovornimi za zagotavljanje 
nacionalne varnosti;

Or. it

Predlog spremembe 49
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na to, da Europol priznava, 
da tuji borci, ki se vrnejo v Evropo, ter 
radikalizirani evropski Muslimani in 
njihove družne predstavljajo visoko 
stopnjo terorističnega tveganja, meni, da 
je v boju proti hudim kaznivim dejanjem 
in terorizmu nadvse pomembno dati 
prednost izmenjavi informacij med 
ustreznimi službami za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj na ravni EU in svetovni ravni; zato 
poziva države članice k hitrejšemu 
delovanju, da bi zavarovale svoje meje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 50
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
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Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na to, da Europol priznava, 
da tuji borci, ki se vrnejo v Evropo, ter 
radikalizirani evropski Muslimani in 
njihove družne predstavljajo visoko 
stopnjo terorističnega tveganja, meni, da 
je v boju proti hudim kaznivim dejanjem 
in terorizmu nadvse pomembno dati 
prednost izmenjavi informacij med 
ustreznimi službami za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih 
dejanj na ravni EU in svetovni ravni; zato 
poziva države članice k hitrejšemu 
delovanju, da bi zavarovale svoje meje;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 51
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na to, da Europol priznava, 
da tuji borci, ki se vrnejo v Evropo, ter 
radikalizirani evropski Muslimani in 
njihove družne predstavljajo visoko 
stopnjo terorističnega tveganja, meni, da 
je v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
terorizmu nadvse pomembno dati prednost 
izmenjavi informacij med ustreznimi 
službami za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj na ravni EU 
in svetovni ravni; zato poziva države 
članice k hitrejšemu delovanju, da bi 
zavarovale svoje meje;

3. meni, da je v učinkovitejšem boju 
proti hudim kaznivim dejanjem in 
terorizmu nadvse pomembno dati prednost 
boljši čezmejni izmenjavi informacij med 
ustreznimi službami za preprečevanje, 
odkrivanje in preiskovanje kaznivih dejanj 
na ravni EU in z globalnimi partnerji; 

Or. en

Predlog spremembe 52
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva
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Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na to, da Europol priznava, da 
tuji borci, ki se vrnejo v Evropo, ter 
radikalizirani evropski Muslimani in 
njihove družne predstavljajo visoko 
stopnjo terorističnega tveganja, meni, da 
je v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
terorizmu nadvse pomembno dati prednost 
izmenjavi informacij med ustreznimi 
službami za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj na ravni EU 
in svetovni ravni; zato poziva države 
članice k hitrejšemu delovanju, da bi 
zavarovale svoje meje;

3. glede na to, da Europol priznava, da 
stopnja terorističnega tveganja ostaja 
visoka, meni, da se je v boju proti hudim 
kaznivim dejanjem in terorizmu treba 
pogajati o načinih prenosa osebnih 
podatkov v okviru tega mednarodnega 
sporazuma;

Or. en

Predlog spremembe 53
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. glede na to, da Europol priznava, da 
tuji borci, ki se vrnejo v Evropo, ter 
radikalizirani evropski Muslimani in 
njihove družne predstavljajo visoko 
stopnjo terorističnega tveganja, meni, da 
je v boju proti hudim kaznivim dejanjem in 
terorizmu nadvse pomembno dati prednost 
izmenjavi informacij med ustreznimi 
službami za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj na ravni EU 
in svetovni ravni; zato poziva države 
članice k hitrejšemu delovanju, da bi 
zavarovale svoje meje;

3. glede na to, da Europol priznava, da 
je splošna stopnja terorističnega tveganja 
za varnost EU visoka, meni, da je v boju 
proti hudim kaznivim dejanjem in 
terorizmu nadvse pomembno dati prednost 
izmenjavi informacij med ustreznimi 
službami za preprečevanje, odkrivanje in 
preiskovanje kaznivih dejanj na ravni EU 
in svetovni ravni; želi spomniti, da imajo 
države članice ključno vlogo pri varovanju 
zunanjih meja EU ob polnem spoštovanju 
zakonika o Schengenskih mejah;

Or. en



PE652.503v01-00 26/44 AM\1206100SL.docx

SL

Predlog spremembe 54
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov;

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov; 
pozdravlja, da bi bil prenos osebnih 
podatkov o rasni ali etnični pripadnosti, 
političnih mnenjih, verskih ali filozofskih 
prepričanjih, članstvu v sindikatih, 
genetski podatki ali podatki v zvezi z 
zdravjem in spolnim življenjem osebe 
dovoljen le izjemoma, ko je to zares 
potrebno in sorazmerno zaradi 
preprečevanja kaznivih dejanj, ki jih 
pokriva sporazum, in boja proti njim; 
poudarja, da bi bilo treba opredeliti jasna 
varovala za posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, in osebe, 
povezane s kaznivim dejanjem, kot so 
priče in žrtve, da bi zagotovili spoštovanje 
temeljnih pravic;

Or. en

Predlog spremembe 55
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov;

4. vztraja, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov, kot je 
Evropski nadzornik za varstvo podatkov 
določil v svojem mnenju 1/2020 in kot 
izhaja iz pogajalskih smernic, vključenih 
v dodatku k sklepu Sveta, s katerim se 
daje dovoljenje za začetek pogajanj; 
Komisijo poziva tudi, naj izpolnjuje 
pogoje, določene v tej resoluciji;
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Or. en

Predlog spremembe 56
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov;

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov, kot je 
določeno v členu 16 PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 57
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Odstavek 4

Predlog resolucije Predlog spremembe

4. poziva, naj sporazum vsebuje 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov;

4. poziva, naj sporazum vsebuje vse 
potrebne zaščitne ukrepe in nadzor, kar 
zadeva varstvo osebnih podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 58
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 

5. poudarja, da bi bilo treba v 
prihodnjih sporazumih v skladu z načelom 
omejitve namena določiti obseg uporabe in 
namene, za katere lahko Europol prenese 
osebne podatke novozelandskim 
pristojnim organom, in izrecno določiti 
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sodijo v ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 
zadeval prenos teh podatkov;

seznam kaznivih dejanj, v primeru katerih 
se lahko izmenjujejo osebni podatki;  meni, 
da bi moral ta seznam vključevati 
dejavnosti, ki sodijo v ta kazniva dejanja, 
ter osebe, skupine in organizacije, ki jih bo 
verjetno zadeval prenos teh podatkov; 
vztraja, da je pomembno, da so v 
sporazumu jasno navedene in opredeljene 
kategorije kaznivih dejanj;

Or. en

Predlog spremembe 59
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
sodijo v ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 
zadeval prenos teh podatkov;

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
jih zajemajo ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 
zadeval prenos teh podatkov; meni, da se 
lahko prenesejo le osebni podatki za vsak 
posamezni primer posebej;

Or. en

Predlog spremembe 60
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
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izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
sodijo v ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 
zadeval prenos teh podatkov;

izmenjujejo osebni podatki, in sicer v 
skladu z evropskimi opredelitvami 
kaznivih dejanj, če so na voljo; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
sodijo v ta kazniva dejanja, ter posledice, 
ki bi jih prenos teh podatkov verjetno imel;

Or. en

Predlog spremembe 61
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
sodijo v ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 
zadeval prenos teh podatkov;

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
bilo treba v tem seznamu jasno in 
natančno opredeliti dejavnosti, ki jih 
zajemajo ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, na katere bo 
prenos verjetno vplival;

Or. en

Predlog spremembe 62
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Odstavek 5

Predlog resolucije Predlog spremembe

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; meni, da bi 
moral ta seznam vključevati dejavnosti, ki 
sodijo v ta kazniva dejanja, ter osebe, 
skupine in organizacije, ki jih bo verjetno 

5. meni, da bi bilo treba v prihodnjih 
sporazumih v skladu z načelom omejitve 
namena izrecno določiti seznam kaznivih 
dejanj, v primeru katerih se lahko 
izmenjujejo osebni podatki; vztraja, da bi 
se osebni podatki morali prenesti za vsak 
primer posebej, in da naj se v celoti 
upošteva načelo specifičnosti;
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zadeval prenos teh podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 63
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da se lahko prenesejo le 
osebni podatki za vsak posamezni primer 
posebej; zato meni, da je treba jasno 
opredeliti pojem vsakega posameznega 
primera; poudarja tudi, da bi morala ta 
opredelitev zajemati le dejanske kazenske 
preiskave, ne pa tudi zbiranje 
obveščevalnih podatkov o osumljenih 
osebah v kazenskih zadevah;

Or. en

Predlog spremembe 64
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 5 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

5a. poudarja, da morajo osebni 
podatki zadevati posamezne primere 
kazenskih preiskav in da bi bilo treba v 
sporazumu jasno opredeliti pojem 
posameznih primerov, na podlagi 
katerega se ocenjuje, ali je prenos 
podatkov nujen in sorazmeren;

Or. en

Predlog spremembe 65
Saskia Bricmont
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Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
preneseni osebni podatki hranijo in da jih 
je treba po koncu tega obdobja izbrisati; 
zahteva, naj se v sporazumu določijo 
postopkovni ukrepi za zagotavljanje 
skladnosti; vztraja, da je treba v izjemnih 
primerih, ko obstajajo ustrezno utemeljeni 
razlogi za to, da se to obdobje hrambe 
podatkov podaljša, te razloge in spremno 
dokumentacijo predložiti Europolu in 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov;

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
osebni podatki, preneseni v Novo 
Zelandijo, hranijo in da jih je treba po 
koncu tega obdobja ali prej, če ti podatki v 
posameznem primeru niso več potrebni, 
izbrisati; zahteva, naj se v sporazumu 
določijo postopkovni ukrepi za 
zagotavljanje skladnosti; v zvezi s tem 
zahteva, da naj se v sporazumu zlasti 
opredeli redni pregled potrebe po hrambi 
osebnih podatkov, ki se prenesejo, pa tudi 
drugi ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se 
upošteva časovna omejenost; vztraja, da je 
treba v izjemnih primerih, ko obstajajo 
ustrezno utemeljeni razlogi za to, da se to 
obdobje hrambe podatkov podaljša, te 
razloge in spremno dokumentacijo 
predložiti Europolu in Evropskemu 
nadzorniku za varstvo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 66
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
preneseni osebni podatki hranijo in da jih 
je treba po koncu tega obdobja izbrisati; 
zahteva, naj se v sporazumu določijo 
postopkovni ukrepi za zagotavljanje 
skladnosti; vztraja, da je treba v izjemnih 
primerih, ko obstajajo ustrezno utemeljeni 
razlogi za to, da se to obdobje hrambe 

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
preneseni osebni podatki hranijo in da jih 
je treba po koncu tega obdobja izbrisati; 
poudarja, da mora sporazum vsebovati 
določbe o rednem pregledu obdobij 
hrambe in o morebitnih dodatnih 
potrebah po hrambi podatkov, kot tudi 
mehanizme za zagotovitev, da se 
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podatkov podaljša, te razloge in spremno 
dokumentacijo predložiti Europolu in 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov;

preneseni podatki ob izbrisu iz sistemov 
pošiljatelja popolnoma izbrišejo tudi iz 
sistemov prejemnikov; zahteva, naj se v 
sporazumu določijo odločni postopkovni 
ukrepi za zagotavljanje skladnosti; vztraja, 
da je treba v teh izjemnih primerih, ko 
obstajajo ustrezno utemeljeni razlogi za to, 
da se to obdobje hrambe podatkov 
podaljša, te razloge in spremno 
dokumentacijo predložiti Europolu in 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 67
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
preneseni osebni podatki hranijo in da jih 
je treba po koncu tega obdobja izbrisati; 
zahteva, naj se v sporazumu določijo 
postopkovni ukrepi za zagotavljanje 
skladnosti; vztraja, da je treba v izjemnih 
primerih, ko obstajajo ustrezno utemeljeni 
razlogi za to, da se to obdobje hrambe 
podatkov podaljša, te razloge in spremno 
dokumentacijo predložiti Europolu in 
Evropskemu nadzorniku za varstvo 
podatkov;

6. vztraja pri tem, da mora sporazum 
vsebovati določbo, v kateri bo jasno in 
natančno določeno, kako dolgo naj se 
preneseni osebni podatki hranijo in da jih 
je treba po koncu tega obdobja izbrisati; 
priporoča, da se v sporazumu zagotovi 
redni pregled potrebe po hrambi osebnih 
podatkov, ki se prenesejo, pa tudi drugi 
ustrezni ukrepi za zagotovitev, da se 
upošteva časovna omejenost; vztraja, da je 
treba v izjemnih primerih, ko obstajajo 
ustrezno utemeljeni razlogi za to, da se to 
obdobje hrambe podatkov podaljša, te 
razloge in spremno dokumentacijo 
predložiti Europolu in Evropskemu 
nadzorniku za varstvo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 68
Petar Vitanov, Birgit Sippel, Sylvie Guillaume, Elena Yoncheva

Predlog resolucije
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Odstavek 6 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

6a. poudarja, da so potrebna jasna in 
podrobna pravila o informacijah, ki jih je 
treba zagotoviti posameznikom, na katere 
se nanašajo podatki, tudi o informacijah o 
veljavnem sistemu za posameznike iz EU, 
na katere se nanašajo podatki, na podlagi 
katerega lahko uveljavljajo svoje pravice 
do dostopa, popravljanja in izbrisa 
osebnih podatkov v Novi Zelandiji;

Or. en

Predlog spremembe 69
Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 7

Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Svet in Komisijo, naj v 
sodelovanju z novozelandsko vlado ter v 
skladu s sodno prakso Sodišča in v smislu 
člena 8(3) Listine določita, kateri neodvisni 
nadzorni organ je odgovoren za nadzor 
nad izvajanjem mednarodnega 
sporazuma; meni, da bi se morali o tem 
organu dogovoriti in ga določiti pred 
začetkom veljavnosti mednarodnega 
sporazuma; vztraja, da bi bilo treba ime 
tega organa in njegove kontaktne podatke 
izrecno navesti v sporazumu;

7. poziva Svet in Komisijo, naj v 
sodelovanju z novozelandsko vlado ter v 
skladu s sodno prakso Sodišča in v smislu 
člena 8(3) Listine določita, kateri neodvisni 
nadzorni organ, ki ima učinkovita 
preiskovalna in intervencijska pooblastila, 
izvaja nadzor nad izvajanjem 
mednarodnega sporazuma; vztraja, da bi 
bilo treba v sporazumu ime tega organa 
izrecno navesti;

Or. en

Predlog spremembe 70
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 7
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Predlog resolucije Predlog spremembe

7. poziva Svet in Komisijo, naj v 
sodelovanju z novozelandsko vlado ter v 
skladu s sodno prakso Sodišča in v smislu 
člena 8(3) Listine določita, kateri neodvisni 
nadzorni organ je odgovoren za nadzor nad 
izvajanjem mednarodnega sporazuma; 
meni, da bi se morali o tem organu 
dogovoriti in ga določiti pred začetkom 
veljavnosti mednarodnega sporazuma; 
vztraja, da bi bilo treba ime tega organa in 
njegove kontaktne podatke izrecno navesti 
v sporazumu;

7. poziva Svet in Komisijo, naj v 
sodelovanju z novozelandsko vlado ter v 
skladu s sodno prakso Sodišča in v smislu 
člena 8(3) Listine določita, kateri neodvisni 
nadzorni organ je odgovoren za nadzor nad 
izvajanjem mednarodnega sporazuma; 
poudarja, da se je treba o ustanovitvi tega 
organa dogovoriti in ga dejansko 
ustanoviti še pred začetkom veljavnosti 
mednarodnega sporazuma; vztraja, da bi 
bilo treba ime tega organa in njegove 
kontaktne podatke izrecno navesti v 
sporazumu;

Or. en

Predlog spremembe 71
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba v sporazum vključiti mehanizem 
spremljanja ter ga tudi redno ocenjevati, 
da bi ocenili, ali deluje v skladu z 
operativnimi potrebami Europola ter 
pravicami in načeli na področju 
evropskega varstva osebnih podatkov; 

Or. en

Predlog spremembe 72
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Ralf Seekatz

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

8. meni, da bi morala imeti ena od 
pogodbenih strank pooblastilo za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; se strinja, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom ter tudi, ali sam sporazum 
deluje v skladu z operativnimi potrebami 
Europola; 

Or. en

Predlog spremembe 73
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

8. meni, da mora imeti neodvisni 
nadzorni organ nujno pooblastilo tudi za 
to, da odloči o začasnem prenehanju 
izvajanja ali odpovedi sporazuma v 
primeru njegove kršitve; meni, da bi 
moralo biti na podlagi sporazuma organom 
dovoljeno, da še naprej obdelujejo osebne 
podatke, ki sodijo v področje uporabe 
sporazuma in so bili preneseni pred 
prenehanjem njegovega izvajanja ali 
odpovedi; meni, da bi bilo treba uveljaviti 
postopek za spremljanje in redno 
ocenjevanje sporazuma, da bi ocenili, ali 
partnerji ravnajo v skladu s sporazumom;
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Or. en

Predlog spremembe 74
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

8. meni, da bi moral mednarodni 
sporazum vsebovati določbo, na podlagi 
katere lahko EU sporazum začasno 
prekine ali prekliče v primeru, da organi 
preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja 
kaznivih dejanj kršijo varstvo osebnih 
podatkov; meni, da bi moral imeti 
neodvisni nadzorni organ pooblastilo tudi 
za to, da odloči o začasnem prenehanju 
izvajanja ali odpovedi sporazuma v 
primeru njegove kršitve; meni, da bi 
moralo biti na podlagi sporazuma organom 
dovoljeno, da še naprej obdelujejo osebne 
podatke, ki sodijo v področje uporabe 
sporazuma in so bili preneseni pred 
prenehanjem njegovega izvajanja ali 
odpovedi; meni, da bi bilo treba uveljaviti 
postopek za spremljanje in redno 
ocenjevanje sporazuma, da bi ocenili, ali 
partnerji ravnajo v skladu s sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 75
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 8

Predlog resolucije Predlog spremembe

8. meni, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 

8. meni, da bi morala obstajati 
možnost, da pogodbena stranka v primeru 
kršitve pogodbenih obveznosti druge 
pogodbene stranke mednarodni sporazum 
začasno prekine ali prekliče; želi 
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sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

opomniti, da bi moral imeti neodvisni 
nadzorni organ pooblastilo tudi za to, da 
odloči o začasnem prenehanju izvajanja ali 
odpovedi sporazuma v primeru njegove 
kršitve; meni, da bi moralo biti na podlagi 
sporazuma organom dovoljeno, da še 
naprej obdelujejo osebne podatke, ki sodijo 
v področje uporabe sporazuma in so bili 
preneseni pred prenehanjem njegovega 
izvajanja ali odpovedi; meni, da bi bilo 
treba uveljaviti postopek za spremljanje in 
redno ocenjevanje sporazuma, da bi 
ocenili, ali partnerji ravnajo v skladu s 
sporazumom;

Or. en

Predlog spremembe 76
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 8 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

8a. poudarja, da organ podatkov, ki 
jih prejme, ne sme nikoli posredovati 
drugim organom ali jih obdelati za druge 
namene; zato zahteva, da se v sporazum 
vključi izčrpen seznam pristojnih organov 
v Novi Zelandiji, ki jim lahko Europol 
posreduje osebne podatke, ter opis 
njihovih pristojnosti; meni, da bi bilo 
treba sporazum v primeru spremembe 
tega seznama zaradi zamenjave ali 
dodajanja novih pristojnih organov 
ponovno pregledati;

Or. en

Predlog spremembe 77
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 8 b (novo)
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Predlog resolucije Predlog spremembe

8b. poudarja, da je treba izrecno 
določiti, da je nadaljnji prenos informacij 
s strani pristojnih organov Nove Zelandije 
na druge države prepovedan ter da se 
mednarodni sprazum v primeru kršitve te 
pogodbene določbe nemudoma preneha;

Or. en

Predlog spremembe 78
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi moral biti nadaljnji 
prenos informacij Europola s strani 
pristojnih novozelandskih organov 
drugim organom v Novi Zelandiji, tudi za 
uporabo v sodnih postopkih, dovoljen 
samo za prvotne namene, za katere je 
Europol informacije prenesel, zanj pa bi 
morali veljati ustrezni pogoji in zaščitni 
ukrepi, vključno s predhodnim 
dovoljenjem Europola; opozarja, da bi 
morali enaki pogoji veljati tudi v primeru, 
ko pristojni organi Nove Zelandije 
informacije Europola prenesejo naprej 
organom v tretji državi, in sicer z dodatno 
zahtevo, da je nadaljnji prenos teh 
podatkov dovoljen le v tiste tretje države, v 
katere lahko Europol na podlagi člena 
25(1) Uredbe (EU) 2016/794 prenese 
podatke;

črtano

Or. en

Predlog spremembe 79
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 9
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Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi moral biti nadaljnji 
prenos informacij Europola s strani 
pristojnih novozelandskih organov drugim 
organom v Novi Zelandiji, tudi za uporabo 
v sodnih postopkih, dovoljen samo za 
prvotne namene, za katere je Europol 
informacije prenesel, zanj pa bi morali 
veljati ustrezni pogoji in zaščitni ukrepi, 
vključno s predhodnim dovoljenjem 
Europola; opozarja, da bi morali enaki 
pogoji veljati tudi v primeru, ko pristojni 
organi Nove Zelandije informacije 
Europola prenesejo naprej organom v 
tretji državi, in sicer z dodatno zahtevo, da 
je nadaljnji prenos teh podatkov dovoljen 
le v tiste tretje države, v katere lahko 
Europol na podlagi člena 25(1) Uredbe 
(EU) 2016/794 prenese podatke;

9. meni, da bi moral biti nadaljnji 
prenos informacij Europola s strani 
pristojnih novozelandskih organov drugim 
organom v Novi Zelandiji, tudi za uporabo 
v sodnih postopkih, dovoljen samo za 
prvotne namene, za katere je Europol 
informacije prenesel, zanj pa bi morali 
veljati ustrezni pogoji in zaščitni ukrepi, 
vključno s predhodnim dovoljenjem 
Europola; meni, da bi morali nadaljnji 
prenos podatkov, ki jih Novi Zelandiji 
zagotovi Europol, drugim organom tretjih 
državam, prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 80
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 9

Predlog resolucije Predlog spremembe

9. meni, da bi moral biti nadaljnji 
prenos informacij Europola s strani 
pristojnih novozelandskih organov drugim 
organom v Novi Zelandiji, tudi za uporabo 
v sodnih postopkih, dovoljen samo za 
prvotne namene, za katere je Europol 
informacije prenesel, zanj pa bi morali 
veljati ustrezni pogoji in zaščitni ukrepi, 
vključno s predhodnim dovoljenjem 
Europola; opozarja, da bi morali enaki 
pogoji veljati tudi v primeru, ko pristojni 
organi Nove Zelandije informacije 
Europola prenesejo naprej organom v tretji 
državi, in sicer z dodatno zahtevo, da je 
nadaljnji prenos teh podatkov dovoljen le v 
tiste tretje države, v katere lahko Europol 

9. meni, da bi moral biti nadaljnji 
prenos informacij Europola s strani 
pristojnih novozelandskih organov drugim 
organom v Novi Zelandiji, tudi za uporabo 
v sodnih postopkih, dovoljen samo za 
prvotne namene, za katere je Europol 
informacije prenesel, zanj pa bi morali 
veljati ustrezni pogoji in zaščitni ukrepi, 
vključno s predhodnim dovoljenjem 
Europola, o tem pa je treba obvestiti 
neodvisni organ in Evropskega 
nadzornika za varstvo podatkov; opozarja, 
da bi morali enaki pogoji veljati tudi v 
primeru, ko pristojni organi Nove 
Zelandije informacije Europola prenesejo 
naprej organom v tretji državi, in sicer z 
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na podlagi člena 25(1) Uredbe (EU) 
2016/794 prenese podatke;

dodatno zahtevo, da je nadaljnji prenos teh 
podatkov dovoljen le v tiste tretje države, v 
katere lahko Europol na podlagi 
člena 25(1) Uredbe (EU) 2016/794 prenese 
podatke;

Or. en

Predlog spremembe 81
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 9 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

9a. poudarja, da je prenos osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
pripadnost, politično, versko ali filozofsko 
prepričanje, sindikalno članstvo, genetske 
podatke ali informacije glede 
posameznikovega zdravja in spolnega 
življenja izredno občutljiv in globoko 
zaskrbljujoč; poudarja, da so kazniva 
dejanja v Uniji drugače opredeljena kot v 
Novi Zelandiji; meni, da bi bilo treba tak 
prenos podatkov prepovedati, razen v 
izjemno izrednih primerih in samo, če so 
natančno in trdno opredeljeni na podlagi 
argumentov, ki ne zadevajo zagotavljanja 
javne varnosti pred terorizmom, hkrati pa 
je treba jasno zaščiti posameznika, na 
katerega se podatki nanašajo, in osebe, ki 
so s tem posameznikom povezane;

Or. en

Predlog spremembe 82
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 10

Predlog resolucije Predlog spremembe

10. poziva Svet in Komisijo, naj se o 10. poziva Svet in Komisijo, naj se o 
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določbah osnutka sporazuma pred 
njegovim končanjem posvetujeta z 
Evropskim nadzornikom za varstvo 
podatkov;

določbah osnutka sporazuma pred 
njegovim končanjem in na podlagi 
pogajanj posvetujeta z Evropskim 
nadzornikom za varstvo podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 83
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral mednarodni 
sporazum z Novo Zelandijo vključevati 
pravico posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, do obveščenosti, 
popravka in izbrisa, kot določa druga 
zakonodaja EU o varstvu podatkov;

11. meni, da bi moral mednarodni 
sporazum z Novo Zelandijo določati jasna 
in podrobna pravila glede informacij, ki 
jih je treba zagotoviti posameznikom, na 
katere se podatki nanašajo, vključno z 
informacijami o veljavnem sistemu, na 
podlagi katerega lahko posamezniki, na 
katere se podatki nanašajo, uveljavljajo 
svoje pravice do dostopa, popravka in 
izbrisa, kot določa druga zakonodaja EU o 
varstvu podatkov;

Or. en

Predlog spremembe 84
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 11

Predlog resolucije Predlog spremembe

11. meni, da bi moral mednarodni 
sporazum z Novo Zelandijo vključevati 
pravico posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, do obveščenosti, 
popravka in izbrisa, kot določa druga 
zakonodaja EU o varstvu podatkov;

11. meni, da bi moral mednarodni 
sporazum z Novo Zelandijo vključevati 
pravico posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, do obveščenosti, 
popravka in izbrisa, kot določa druga 
zakonodaja EU o varstvu podatkov; zato 
zahteva, da se v sporazum vključijo jasna 
in podrobna pravila glede informacij, ki 
jih je treba zagotoviti posameznikom, na 
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katere se nanašajo podatki;

Or. en

Predlog spremembe 85
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 11 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11a. poudarja, da je prenos osebnih 
podatkov, ki razkrivajo rasno ali etnično 
pripadnost, politična, verska ali filozofsk 
prepričanja, sindikalno članstvo, genetske 
podatke ali informacije glede 
posameznikovega zdravja in spolnega 
življenja, izredno občutljiv; poudarja, da 
bi bilo treba tak prenos podatov 
prepovedati;

Or. en

Predlog spremembe 86
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 11 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

11b. zahteva, da se v sporazum vključi 
mehanizem spremljanja in da se redno 
preverja, ali deluje v skladu z evropskimi 
standardi za varstvo podatkov; 

Or. en

Predlog spremembe 87
Saskia Bricmont

Predlog resolucije
Odstavek 12
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Predlog resolucije Predlog spremembe

12. pričakuje, da bo v celoti in 
proaktivno obveščen o napredku pogajanj 
in da bo dokumente prejel sočasno s 
Svetom, da bo lahko opravil svojo 
nadzorno nalogo;

12. poudarja, da bo Parlament odobril 
sklenitev sporazuma, če bo menil, da je bil 
ustrezno vključen v vse faze postopka v 
skladu s členom 218 PDEU; v zvezi s tem 
pričakuje, da bo v celoti in proaktivno 
obveščen o napredku pogajanj in da bo 
dokumente prejel sočasno s Svetom, da bo 
lahko opravil svojo nadzorno nalogo;

Or. en

Predlog spremembe 88
Clare Daly, Cornelia Ernst

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da bo Evropski 
parlament odobril sklenitev sporazuma le 
pod pogojem, da ta ne bo ogrožal pravic 
do zasebnosti in varstva podatkov ter 
drugih temeljnih pravic in svoboščin, ki 
jih zagotavlja Listina; želi dodati, da 
lahko Evropski parlament v skladu s 
členom 218(11) PDEU pridobi mnenje 
Sodišča o tem, ali je sklenitev sporazuma 
v skladu s pogodbama;

Or. en

Predlog spremembe 89
Ondřej Kovařík, Sophia in 't Veld, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, Michal Šimečka

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poudarja, da bo Evropski 
parlament odobril sklenitev sporazuma, če 
bo menil, da je bil ustrezno vključen v vse 
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faze postopka v skladu s členom 218 
PDEU;

Or. en

Predlog spremembe 90
Sophia in 't Veld, Ondřej Kovařík

Predlog resolucije
Odstavek 12 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

12a. poziva Komisijo, naj sporazum na 
zahtevo večine Evropskega parlamenta 
začasno prekine ali odpove; 

Or. en


