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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o programe sledovania Národnej bezpečnostnej agentúry Spojených štátov amerických, 

orgánoch sledovania v jednotlivých členských štátoch a ich vplyve na základné práva 

občanov EÚ a na transatlantickú spoluprácu v oblasti spravodlivosti a vnútorných vecí 

(2013/2188(INI)) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii (ZEÚ), a najmä na jej články 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

10, 11 a 21, 

– so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä na jej články 15, 

16 a 218 a hlavu V, 

– so zreteľom na Protokol č. 36 o prechodných ustanoveniach a na jeho článok 10 a na 

vyhlásenie č. 50 týkajúce sa tohto protokolu, 

– so zreteľom na Chartu základných práv Európskej únie, a najmä na jej články 1, 3, 6, 

7, 8, 10, 11, 20, 21, 42, 47, 48 a 52,

– so zreteľom na Európsky dohovor o ľudských právach, a najmä na jeho články 6, 8, 9, 

10 a 13 a jeho protokoly,

– so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, a najmä na jej články 7, 8, 10, 

11, 12 a 141,

– so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, a najmä na 

jeho články 14, 17, 18 a 19, 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o ochrane údajov (ETS č. 108) a na jeho 

Dodatkový protokol z 8. novembra 2001 k Dohovoru o ochrane jednotlivcov pri 

automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúceho sa orgánov dozoru 

a cezhraničných tokov údajov (ETS č. 181), 

– so zreteľom na Dohovor Rady Európy o počítačovej kriminalite (ETS č. 185), 

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov 

o podpore a ochrane ľudských práv a základných slobôd v boji proti terorizmu 

predloženú 17. mája 20102,

– so zreteľom na správu osobitného spravodajcu Organizácie Spojených národov 

o podpore a ochrane práva na slobodu presvedčenia a prejavu predloženú 17. apríla 

20133,

                                                 
1 http://www.un.org/en/documents/udhr/. 
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement. 
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf. 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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– so zreteľom na usmernenia k ľudským právam a boju proti terorizmu prijaté Výborom 

ministrov Rady Európy 11. júla 2002,

– so zreteľom na Bruselské vyhlásenie zo 6. konferencie parlamentných výborov 

pre dohľad nad spravodajskými a bezpečnostnými službami členských štátov 

Európskej únie z 1. októbra 2010,

– so zreteľom na uznesenie Parlamentného zhromaždenia Rady Európy č. 1954 (2013) 

o národnej bezpečnosti a prístupe k informáciám,

– so zreteľom na správu o demokratickom dohľade nad bezpečnostnými službami 

prijatú Benátskou komisiou 11. júna 20071 a s veľkým očakávaním jej aktualizácie 

naplánovanej na jar roku 2014,  

– so zreteľom na výpovede zástupcov výborov pre dohľad nad spravodajskými službami 

Belgicka, Holandska, Dánska a Nórska, 

– so zreteľom na veci podané na francúzske2, poľské a britské3 súdy, ako aj na Európsky 

súd pre ľudské práva4 v súvislosti so systémami hromadného dohľadu,

– so zreteľom na Európsky dohovor ustanovený Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy 

o Európskej únii o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi 

Európskej únie, a najmä na jeho hlavu III5,

– so zreteľom na rozhodnutie Komisie 520/2000 z 26. júla 2000 o primeranosti ochrany 

poskytovanej zásadami bezpečného prístavu a súvisiacimi často kladenými otázkami 

vydanými Ministerstvom obchodu Spojených štátov amerických, 

– so zreteľom na hodnotiace správy Komisie o vykonávaní zásad bezpečného prístavu 

z 13. februára 2002 [SEC(2002)196] a z 20. októbra 2004 [SEC(2004)1323], 

– so zreteľom na oznámenie Komisie z 27. novembra 2013 (COM(2013) 847) 

o fungovaní bezpečného prístavu z pohľadu občanov EÚ a spoločností so sídlom v EÚ 

a na oznámenie Komisie z 27. novembra 2013 o obnovení dôvery v dátové toky medzi 

EÚ a USA (COM(2013) 846), 

– so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu z 5. júla 2000 o návrhu rozhodnutia 

Komisie o primeranosti ochrany poskytovanej zásadami bezpečného prístavu 

a súvisiacimi často kladenými otázkami vydanými Ministerstvom obchodu Spojených 

štátov amerických, ktorý zaujal stanovisko, že primeranosť systému nebolo možné 

potvrdiť6, a na stanoviská pracovnej skupiny zriadenej podľa článku 29, konkrétne na 

                                                 
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx. 
2 La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme and La Ligue française pour la défense des 

droits de l’Homme et du Citoyen against X; Tribunal de Grande Instance of Paris. 
3 Veci predložené organizáciou Privacy International a organizáciou Liberty Vyšetrujúcemu orgánu 

(Investigatory Powers Tribunal). 
4 Spoločné uplatňovanie na základe článku 34 Big Brother Watch, Open Rights Group, English Pen Dr 

Constanze Kurz (žalobcovia) proti Spojenému kráľovstvu (odporca).   
5 Ú. v. ES C 197, 12.7.2000, s. 1. 
6 Ú. v. ES C 121, 24.4.2001, s. 152. 
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stanovisko 4/2000 zo 16. mája 20001, 

– so zreteľom na dohody medzi Spojenými štátmi americkými a Európskou úniou 

o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní (dohoda o PNR) 

z rokov 2004, 20072 a 20123, 

 so zreteľom na spoločné preskúmanie vykonávania dohody medzi EÚ a Spojenými 

štátmi o využívaní osobných záznamov o cestujúcich a ich postupovaní Ministerstvu 

vnútornej bezpečnosti Spojených štátov amerických4, ktoré je priložené k správe 

Komisie Európskemu parlamentu a Rade o spoločnom preskúmaní (COM(2013)844), 

– so zreteľom na stanovisko generálneho advokáta Cruza Villalóna so záverom, že 

smernica 2006/24/ES o uchovávaní údajov vytvorených alebo spracovaných 

v súvislosti s poskytovaním verejne dostupných elektronických komunikačných 

služieb alebo verejných komunikačných sietí je ako celok v rozpore s článkom 52 ods. 

1 Charty základných práv Európskej únie a že jej článok 6 je v rozpore s článkom 7 

a článkom 52 ods. 1 charty5,

– so zreteľom na rozhodnutie Rady 2010/412/EÚ z13. júla 2010 o uzavretí Dohody 

medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o spracovaní a zasielaní 

údajov obsiahnutých vo finančných správach z Európskej únie do Spojených štátov 

amerických na účely Programu na sledovanie financovania terorizmu (TFTP)6 a na 

sprievodné vyhlásenia Komisie a Rady,  

– so zreteľom na Dohodu o vzájomnej právnej pomoci medzi Európskou úniou 

a Spojenými štátmi americkými7, 

– so zreteľom na prebiehajúce rokovania o rámcovej dohode medzi EÚ a Spojenými 

štátmi americkými o ochrane osobných údajov pri ich prenose a spracúvaní na účely 

predchádzania trestným činom vrátane terorizmu a ich vyšetrovania, odhaľovania 

alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach (tzv. 

zastrešujúca dohoda), 

– so zreteľom na nariadenie Rady (ES) č. 2271/96 z 22. novembra 1996 o ochrane pred 

účinkami uplatňovania právnych predpisov prijatých treťou krajinou mimo jej územia 

a pred účinkami opatrení na nich založených alebo z nich vyplývajúcich8,

– so zreteľom na vyhlásenie prezidenta Brazílskej federatívnej republiky na otvorení 

68. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, ktoré sa konalo 24. septembra 2013, a na 

prácu, ktorý vykonal Parlamentný výbor na vyšetrovanie špionáže zriadený 

federálnym senátom Brazílie, 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf.  
2 Ú. v. EÚ L 204, 4.8.2007, s. 18. 
3 Ú. v. EÚ L 215, 11.8.2012, s. 5. 
4 SEC(2013) 630, 27. november 2013. 
5 Stanovisko generálneho advokáta Cruza Villalóna z 12. decembra 2013 vo veci C-293/12. 
6 Ú. v. EÚ L 195, 27.7.2010, s. 3. 
7 Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 34 
8 Ú. v. ES L 309, 29.11.1996, s. 1. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf
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– so zreteľom na vlastenecký zákon Spojených štátov, ktorý prezident George W. Bush 

podpísal 26. októbra 2001,

– so zreteľom na zákon o dohľade a zahraničnom poskytovaní informácií (FISA) z roku 

1978 a na pozmeňujúci zákon FISA z roku 2008,

– so zreteľom na vykonávacie nariadenie č. 12333, ktoré prezident Spojených štátov 

amerických vydal v roku 1981 a ktoré bolo zmenené v roku 2008,

– so zreteľom na legislatívne návrhy, ktoré v súčasnosti skúma Kongres Spojených 

štátov, najmä na návrh zákona Spojených štátov o slobode,

– so zreteľom na preskúmania vykonané Radou pre dohľad nad ochranou súkromia 

a občianskymi slobodami, Národnou bezpečnostnou radou Spojených štátov 

a prezidentskou skupinou skúmajúcou spravodajské a komunikačné technológie, 

najmä na správu tejto prezidentskej skupiny z 12. decembra 2013 s názvom Sloboda 

a bezpečnosť v meniacom sa svete,

– so zreteľom na rozsudok okresného súdu Spojených štátov amerických pre federálny 

dištrikt Kolumbia vo veci Klayman a iní proti Obamovi a iným, civilné konanie č. 13-

0851 zo 16. decembra 2013,

– so zreteľom na správu o zisteniach spolupredsedov EÚ pracovnej skupiny ad hoc EÚ 

a Spojených štátov pre ochranu údajov z 27. novembra 20131, 

– so zreteľom na svoje uznesenia z 5. septembra 2001 a 7. novembra 2002 o existencii 

globálneho systému na odpočúvanie súkromnej a obchodnej komunikácie (odpočúvací 

systém ECHELON), 

– so zreteľom na svoje uznesenie z 21. mája 2013 o charte EÚ: stanovenie noriem pre 

slobodu médií v EÚ2, 

– so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. júla 2013 o programe sledovania Národnej 

bezpečnostnej agentúry Spojených štátov, orgánoch sledovania v rôznych členských 

štátoch a ich vplyve na súkromie občanov EÚ, v ktorom poveril svoj Výbor pre 

občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, aby uskutočnil dôkladné 

preskúmanie tejto záležitosti3,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o organizovanej trestnej činnosti, 

korupcii a praní špinavých peňazí: odporúčania týkajúce sa opatrení a iniciatív, ktoré 

sa majú vykonať4,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 23. októbra 2013 o pozastavení dohody TFTP 

                                                 
1 Dokument Rady 16987/13. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0203. 
3 Prijaté texty, P7_TA(2013)0322. 
4 Prijaté texty, P7_TA(2013)0444. 
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v dôsledku sledovania Národnou bezpečnostnou agentúrou Spojených štátov1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 10. decembra 2013 o uvoľnení potenciálu cloud 

computingu v Európe2,

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu medzi Európskym parlamentom a Radou 

o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa týkajú 

záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, Európskemu 

parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany Európskeho 

parlamentu3,  

– so zreteľom na prílohu VIII k rokovaciemu poriadku,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci 

(A70000/2013), 

Vplyv hromadného sledovania 

A. keďže väzby medzi Európou a Spojenými štátmi americkými sú založené na 

myšlienke a zásadách demokracie, slobody, spravodlivosti a solidarity; 

B. keďže vzájomná dôvera a porozumenie sú kľúčovými faktormi transatlantického 

dialógu; 

C. keďže v septembri roku 2001 svet vstúpil do novej fázy, čo viedlo k tomu, že boj proti 

terorizmu sa zaradil medzi najdôležitejšie priority väčšiny vlád; keďže z odhalení 

založených na uniknutých dokumentoch poskytnutých Edwardom Snowdenom, 

bývalým spolupracovníkom NSA, vyplýva pre demokraticky zvolených 

predstaviteľov povinnosť riešiť problémy narastajúcich schopností spravodajských 

agentúr, pokiaľ ide o činnosti sledovania, a ich vplyv na zásady právneho štátu 

v demokratickej spoločnosti; 

D. keďže odhalenia zapríčinili v EÚ od roku 2013 početné znepokojenia, pokiaľ ide o: 

 rozsah systémov sledovania odhalených v Spojených štátoch a v členských 

štátoch EÚ, 

 vysoké riziko porušenia právnych noriem EÚ, základných práv a noriem 

ochrany údajov, 

 úroveň dôvery medzi transatlantickými partnermi EÚ a Spojenými štátmi, 

 stupeň spolupráce a zapojenia určitých členských štátov EÚ, pokiaľ ide 

o programy sledovania Spojených štátov alebo rovnocenné programy na 

vnútroštátnej úrovni, ako odhalili médiá, 

                                                 
1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0449. 
2 Prijaté texty, P7_TA(2013)0535. 
3 Ú. v. EÚ C 353 E, 3.12.2013, s. 156 – 167. 
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 stupeň kontroly a účinného dohľadu politických orgánov Spojených štátov 

a určitých členských štátov EÚ nad svojimi spravodajskými službami, 

 možnosť, že tieto operácie hromadného dohľadu sa využívajú na iné účely, než 

sú národná bezpečnosť a striktný boj proti terorizmu, napríklad na hospodársku 

a priemyselnú špionáž alebo na vytváranie profilov z politických dôvodov, 

 príslušné úlohy a stupeň zapojenia spravodajských agentúr a súkromných 

spoločností IT a telekomunikačných spoločností, 

 čoraz nejasnejšie hranice medzi presadzovaním práva a spravodajskými 

činnosťami, čo vedie k tomu, že sa s každým občanom zaobchádza ako 

s podozrivou osobou, 

 hrozby pre súkromie v digitálnej ére; 

 

E. keďže neobvyklý rozsah odhalenej špionáže si vyžaduje úplné vyšetrenie orgánmi 

Spojených štátov, európskymi inštitúciami a vládami a národnými parlamentmi 

členských štátov;  

F. keďže orgány Spojených štátov popreli niektoré z odhalených informácií, proti drvivej 

väčšine však nenamietali; keďže v Spojených štátoch a v niektorých členských štátoch 

EÚ sa rozprúdila rozsiahla verejná diskusia; keďže vlády EÚ ostávajú príliš často 

ticho a nezačínajú primerané vyšetrovania; 

G. keďže je povinnosťou európskych inštitúcií zabezpečiť, aby sa právo EÚ plne 

vykonávalo v prospech európskych občanov a aby právnu silu zmlúv EÚ nenarušila 

akceptácia účinkov noriem alebo konaní tretích krajín mimo ich územia bez toho, žeby 

to vyvolalo akýkoľvek záujem; 

Vývoj v Spojených štátoch v súvislosti s reformou spravodajských služieb 

H. keďže okresný súd federálneho dištriktu Kolumbia vo svojom rozhodnutí zo 

16. decembra 2013 rozhodol, že hromadné zhromažďovanie metaúdajov agentúrou 

NSA je v rozpore so štvrtým dodatkom k ústave Spojených štátov1;  

I. keďže okresný súd pre východnú časť Michiganu rozhodol, že v štvrtom dodatku sa 

vyžaduje uvážlivosť vo všetkých vyšetrovaniach, predchádzajúce oprávnenia na 

všetky opodstatnené vyšetrovania, oprávnenia založené na vopred existujúcej príčine, 

ako aj špecifickosť, pokiaľ ide o osoby, miesta a veci, a prostredníctvo neutrálneho 

sudcu medzi úradníkmi na presadzovanie práva výkonnej zložky a občanmi2; 

J. keďže prezidentská skupina skúmajúca spravodajské a komunikačné technológie vo 

svojej správe z 12. decembra 2013 navrhuje 45 odporúčaní pre prezidenta Spojených 

štátov; keďže v odporúčaniach sa zdôrazňuje potreba chrániť národnú bezpečnosť 

a zároveň osobné súkromie a občianske slobody; keďže v tejto súvislosti vyzýva vládu 

Spojených štátov, aby čo možno najskôr ukončila hromadné zhromažďovanie 

                                                 
1 Klayman a iní proti Obamovi a iným, civilné konanie č. 13-0851, 16. december 2013. 
2 ACLU proti NSA č. 06-CV-10204, 17. august 2006. 
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telefónnych záznamov osôb Spojenými štátmi na základe oddielu 215 vlasteneckého 

zákona, aby vykonala dôkladné preskúmanie právneho rámca agentúry NSA 

a spravodajských služieb Spojených štátov s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práva na 

súkromie, aby zastavila snahy o rozvracanie alebo o vytvorenie zraniteľného 

komerčného softvéru (tzv. backdoor a malvér), aby zintenzívnila používanie 

šifrovania, najmä v prípade prenášaných údajov a aby nenarúšala snahy o vytvorenie 

šifrovacích noriem, aby zriadila advokáta pre verejný záujem, ktorý bude na súde pre 

sledovanie zahraničných spravodajských služieb obhajovať súkromie a občianske 

slobody, aby Rade pre dohľad nad súkromím a občianskymi slobodami udelila 

právomoc na dohľad nad činnosťami spravodajských služieb na účely zahraničných 

spravodajských služieb a nielen na účely boja proti terorizmu a na prijímanie sťažností 

informátorov, aby využívala zmluvy o vzájomnej právnej pomoci na získanie 

elektronických komunikácií a nevyužívala sledovanie na odcudzenie priemyselných 

alebo obchodných tajomstiev; 

K. keďže v súvislosti s činnosťami spravodajských služieb týkajúcimi sa osôb, ktoré nie 

sú štátnymi príslušníkmi Spojených štátov amerických, na základe oddielu 702 FISA 

sa v odporúčaniach pre prezidenta Spojených štátov uznáva zásadná otázka 

rešpektovania súkromia a ľudskej dôstojnosti ustanovená v článku 12 Všeobecnej 

deklarácie ľudských práv a v článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach; keďže sa v nich neodporúča udeliť osobám, ktoré nie sú 

štátnymi príslušníkmi Spojených štátov, rovnaké práva a ochranu ako štátnym 

príslušníkom Spojených štátov; 

Právny rámec  

Základné práva 

L. keďže v správe o zisteniach spolupredsedov EÚ pracovnej skupiny ad hoc EÚ 

a Spojených štátov pre ochranu údajov sa uvádza prehľad právnej situácie 

v Spojených štátoch, nepomohla však dostatočne zistiť skutočnosti o programoch 

sledovania Spojených štátov; keďže o druhej paralelnej pracovnej skupine, v rámci 

ktorej členské štáty dvojstranne diskutujú s orgánmi Spojených štátov o záležitostiach 

týkajúcich sa národnej bezpečnosti, neboli zverejnené žiadne informácie; 

M. keďže základné práva, najmä sloboda prejavu, sloboda tlače, sloboda myslenia, 

sloboda svedomia, sloboda náboženského vyznania a združovania, súkromný život, 

ochrana údajov, ako aj právo na účinný prostriedok nápravy, prezumpcia neviny 

a právo na spravodlivý proces a nediskrimináciu ustanovené v Charte základných práv 

Európskej únie a v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP), sú základnými 

kameňmi demokracie; 

Právomoci Únie v oblasti bezpečnosti 

N. keďže podľa článku 67 ods. 3 ZFEÚ sa EÚ „usiluje o zabezpečenie vysokej úrovne 

bezpečnosti“; keďže z ustanovení zmluvy (najmä článku 4 ods. 2 ZFEÚ, článku 72 

ZFEÚ a článku 73 ZFEÚ) vyplýva, že EÚ má určité právomoci vo veciach týkajúcich 

sa kolektívnej bezpečnosti Únie; keďže EÚ vykonáva právomoc vo veciach vnútornej 

bezpečnosti tým, že rozhoduje o viacerých legislatívnych nástrojoch a uzatvára 
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medzinárodné dohody (PNR, TFTP) zamerané na boj proti závažnej trestnej činnosti 

a terorizmu zriadením stratégie vnútornej bezpečnosti a agentúr, ktoré v tejto oblasti 

pracujú; 

O. keďže koncepcie „národnej bezpečnosti“, „vnútornej bezpečnosti“, „vnútornej 

bezpečnosti EÚ“ a „medzinárodnej bezpečnosti“ sa prelínajú; keďže Viedenský 

dohovor o zmluvnom práve, zásada lojálnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ 

a zásada práva v oblasti ľudských práv, že akékoľvek výnimky sa interpretujú 

obmedzene, poukazujú na reštriktívnu interpretáciu pojmu „národnej bezpečnosti“ 

a vyplýva z nich, že členské štáty nesmú zasahovať do právomocí EÚ;  

P. keďže agentúry členských štátov a aj súkromné strany pôsobiace v oblasti národnej 

bezpečnosti musia podľa EDĽP takisto dodržiavať práva ustanovené v tomto 

dohovore bez ohľadu na to, či sú ich občanmi, alebo občanmi iných štátov; keďže to 

platí aj o spolupráci s orgánmi iných štátov v oblasti národnej bezpečnosti; 

 

Exteritorialita 

Q. keďže uplatňovanie zákonov, nariadení a iných legislatívnych alebo vykonávacích 

nástrojov tretej krajiny mimo ich území v situáciách, ktoré patria do jurisdikcie EÚ 

alebo jej členských štátov, môže ovplyvniť zavedený právny poriadok a zásady 

právneho štátu alebo dokonca aj porušiť medzinárodné právo alebo právo EÚ vrátane 

práv fyzických a právnických osôb, pričom sa musí zohľadniť rozsah a deklarovaný 

alebo skutočný zámer tohto uplatňovania; keďže za takýchto výnimočných okolností 

je potrebné prijať opatrenia na úrovni EÚ na zabezpečenie toho, aby sa v EÚ 

dodržiavali zásady právneho štátu a práva fyzických a právnických osôb, najmä 

odstránením, neutralizovaním, zablokovaním účinkov príslušných zahraničných 

právnych predpisov alebo iným spôsobom na bránenie sa týmto účinkom; 

Medzinárodné prenosy údajov 

R. keďže prenos osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami EÚ alebo 

členskými štátmi Spojeným štátom americkým na účely presadzovania práva, keď 

neexistujú primerané záruky a ochrany, pokiaľ ide o dodržiavanie základných práv 

občanov EÚ, najmä práv na súkromie a ochranu osobných údajov, znamená, že táto 

inštitúcia, orgán, úrad a agentúra EÚ alebo tento členský štát sú na základe článku 340 

ZFEÚ alebo na základe zavedenej judikatúry Súdneho dvora EÚ1 zodpovedné za 

porušenie práva EÚ – čo zahŕňa akékoľvek porušenie základných práv ustanovených 

v Charte EÚ;  

Prenosy Spojených štátov na základe bezpečného prístavu Spojených štátov 

S. keďže právny rámec Spojených štátov na ochranu údajov nezabezpečuje pre občanov 

EÚ dostatočnú úroveň ochrany; 

T. keďže, aby mohli prevádzkovatelia údajov EÚ, prenášať osobné údaje subjektu 

v Spojených štátoch, Komisia vo svojom rozhodnutí 520/2000 vyhlásila primeranosť 

                                                 
1 Pozri najmä spojené veci C-6/90 a C-9/90, Francovich a iní proti Taliansku, rozsudok z 28. mája 1991. 

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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ochrany poskytovanej zásadami bezpečného prístavu a súvisiacimi často kladenými 

otázkami vydanými Ministerstvom obchodu Spojených štátov pre osobné údaje 

prenášané z Únie organizáciám so sídlom v Spojených štátoch, ktoré pristúpili 

k dohode o bezpečnom prístave; 

U. keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 5. júla 2000 vyjadril pochybnosti 

a obavy, pokiaľ ide o primeranosť bezpečného prístavu a vyzval Komisiu, aby včas 

preskúmala rozhodnutie s ohľadom na skúsenosti a prípadný legislatívny vývoj; 

V keďže v rozhodnutí Komisie 520/2000 sa ustanovuje, že príslušné orgány v členských 

štátoch môžu vykonávať svoje existujúce právomoci a pozastaviť dátové toky 

organizácii, ktorá má vlastné osvedčenie o dodržiavaní zásad bezpečného prístavu, na 

ochranu jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov v prípadoch, keď je 

veľmi pravdepodobné, že zásady bezpečného prístavu sa porušujú alebo žeby 

pokračujúci prenos mohol vytvoriť bezprostredné riziko vážneho poškodenia 

dotknutých osôb;  

W. keďže v rozhodnutí Komisie 520/2000 sa tiež uvádza, že v prípade predloženia 

dôkazov, že ktokoľvek zodpovedný za zabezpečenie dodržiavania zásad v skutočnosti 

neplní svoju úlohu, musí Komisia informovať Ministerstvo hospodárstva Spojených 

štátov, a ak to je potrebné, predložiť opatrenia na odvolanie alebo pozastavenie 

uvedeného rozhodnutia alebo na obmedzenie rozsahu jeho účinnosti; 

X. keďže Komisia vo svojich prvých dvoch správach o vykonávaní bezpečného prístavu 

z roku 2002 a z roku 2004 zistila viacero nedostatkov, pokiaľ ide o riadne 

vykonávanie bezpečného prístavu, a vydala niekoľko odporúčaní pre orgány 

Spojených štátov s cieľom ich nápravy; 

Y. keďže Komisia vo svojej tretej správe o vykonávaní z 27. novembra 2013, čo je deväť 

rokov po druhej správe, a bez toho, žeby boli napravené akékoľvek nedostatky zistené 

v tejto správe, zistila ďalšie rozsiahle slabé stránky a nedostatky v bezpečnom prístave 

a dospela k záveru, že nie je možné pokračovať v súčasnom vykonávaní; keďže 

Komisia zdôrazňuje, že rozsiahly prístup spravodajských agentúr Spojených štátov 

k údajom prenášaným do Spojených štátov subjektmi s osvedčením bezpečného 

prístavu vzbudzuje ďalšie vážne otázky, pokiaľ ide o kontinuitu ochrany údajov 

dotknutých osôb EÚ; keďže Komisia adresovala orgánom Spojených štátov 13 

odporúčaní a zaviazala sa spoločne s orgánmi Spojených štátov do leta roku 2014 čo 

možno najskôr zaviesť nápravné opatrenia, čo tvorí základ na úplné preskúmanie 

fungovania zásad bezpečného prístavu; 

Z. keďže delegácia Výboru Európskeho parlamentu pre občianske slobody, 

spravodlivosť a vnútorné veci (výbor LIBE) sa vo Washingtone D. C. od 28. do 

31. októbra 2013 stretla s Ministerstvom obchodu Spojených štátov a s Federálnou 

obchodnou komisiou Spojených štátov; keďže ministerstvo obchodu uznalo existenciu 

organizácií, ktoré majú vlastné osvedčenia o dodržiavaní zásad bezpečného prístavu, 

ktoré však jasne vykazujú „neaktuálny stav“, čo znamená, že spoločnosť nespĺňa 

požiadavky bezpečného prístavu, hoci naďalej prijíma osobné údaje z EÚ; keďže 

Federálna obchodná komisia pripustila, že bezpečný prístav by sa mal preskúmať 

s cieľom jeho zlepšenia, najmä pokiaľ ide o systém podávania sťažností a systém 
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alternatívneho urovnávania sporov; 

AA. keďže zásady bezpečného prístavu môžu byť obmedzené „v rozsahu potrebnom na 

splnenie požiadaviek národnej bezpečnosti, verejného záujmu alebo požiadaviek 

presadzovania práva“; keďže to predstavuje výnimku zo základného práva, takáto 

výnimka sa musí vždy interpretovať reštriktívne a musí byť obmedzená na to, čo je 

potrebné a primerané v demokratickej spoločnosti, a v zákone musia byť jasne 

ustanovené podmienky a záruky, aby bolo toto obmedzenie opodstatnené; keďže 

takáto výnimka by sa nemala používať tak, aby sa narušila ochrana, ktorú poskytujú 

právne predpisy EÚ o ochrane údajov a zásady bezpečného prístavu; 

AB. keďže rozsiahly prístup spravodajských agentúr Spojených štátov vážne narušil 

transatlantickú dôveru a negatívne ovplyvnil dôveru v organizácie Spojených štátov, 

ktoré pôsobia v EÚ; keďže sa to ešte prehĺbilo nedostatkom súdnych a správnych 

opravných prostriedkov pre občanov EÚ v rámci právnych predpisov Spojených 

štátov, najmä v prípadoch sledovania na spravodajské účely; 

Prenosy tretím krajinám s rozhodnutím o primeranosti 

AC. keďže podľa odhalených informácií a zistení vyšetrovania, ktoré vykonal výbor LIBE, 

národné bezpečnostné agentúry Nového Zélandu a Kanady sa zúčastňovali na 

rozsiahlom hromadnom sledovaní elektronickej komunikácie a aktívne spolupracovali 

so Spojenými štátmi v rámci takzvaného programu päť očí (Five eyes) a mohli si 

vzájomne vymieňať osobné údaje občanov EÚ prenesené z EÚ; 

AD. keďže v rozhodnutiach Komisie 2013/651 a 2/2002 z 20. decembra 20012 sa vyhlásila 

úroveň ochrany, ktorú zabezpečuje Nový Zéland a kanadský zákon o ochrane 

osobných údajov a elektronických dokumentov, za primeranú; keďže uvedené 

odhalenia tiež vážne ovplyvňujú dôveru v právne systémy týchto krajín, pokiaľ ide 

o kontinuitu ochrany poskytovanú občanom EÚ; keďže Komisia nepreskúmala tento 

aspekt; 

Prenosy na základe zmluvných doložiek a iných nástrojov 

AE. keďže v smernici 95/46/EHS sa stanovuje, že medzinárodné prenosy do tretej krajiny 

môžu prebiehať aj prostredníctvom osobitných nástrojov, pričom kontrolór uvádza 

primerané záruky s ohľadom na ochranu súkromia a základných práv a slobôd 

jednotlivcov, a pokiaľ ide o uplatnenie príslušných práv; 

AF. keďže takéto záruky môžu vyplývať najmä z príslušných zmluvných doložiek; 

AG. keďže smernica 95/46/EHS splnomocňuje Komisiu, aby rozhodla, či osobitné 

štandardné zmluvné doložky poskytujú dostatočné záruky podľa požiadaviek 

smernice, a keďže na tomto základe Komisia prijala tri modely štandardných 

zmluvných doložiek pre transfery kontrolórom a spracovateľom (a čiastkovým 

spracovateľom) v tretích krajinách; 

                                                 
1 Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 12. 
2 Ú. v. ES L 2, 4.1.2002, s. 13. 



 

PR\1014703SK.doc 13/54 PE526.085v02-00 

 SK 

AH. keďže podľa rozhodnutí Komisie, ktorými sa ustanovujú štandardné zmluvné doložky, 

môžu príslušné orgány v členských štátoch uplatniť svoje súčasné právomoci na 

pozastavenie tokov údajov, ak sa zistí, že právne predpisy vzťahujúce sa na dovozcu 

alebo čiastkového spracovateľa mu ukladajú povinnosť odchýliť sa od platných 

právnych predpisov v oblasti ochrany údajov, ktoré presahujú rámec obmedzení 

nevyhnutných v demokratickej spoločnosti, ako je stanovené v článku 13 smernice 

95/46/EHS, v prípade, že tieto požiadavky by mohli mať podstatný nepriaznivý vplyv 

na záruky poskytované platnými právnymi predpismi v oblasti ochrany údajov 

a štandardnými zmluvnými doložkami, alebo v prípadoch, v ktorých je vysoko 

pravdepodobné, že štandardné zmluvné doložky uvedené v prílohe sa nedodržiavajú 

alebo sa nebudú dodržiavať a pokračovanie v prenose by predstavovalo bezprostredné 

riziko vážneho poškodenia dotknutých osôb; 

AI.  keďže vnútroštátne orgány na ochranu údajov vypracovali záväzné firemné pravidlá, 

aby zjednodušili medzinárodné prenosy v rámci nadnárodnej spoločnosti 

s primeranými zárukami s ohľadom na ochranu súkromia a základných práv a slobôd 

jednotlivcov, a pokiaľ ide o uplatnenie príslušných práv; keďže záväzné firemné 

pravidlá musia pred ich uplatňovaním schváliť príslušné orgány členských štátov po 

tom, ako posúdia ich súlad s právnymi predpismi Únie v oblasti ochrany údajov; 

Prenosy na základe dohody o TFTP a dohody o PNR 

AJ.  keďže Európsky parlament vo svojom uznesení z 23. októbra 2013 vyjadril vážne 

obavy v súvislosti s odhaleniami týkajúcimi sa činností NSA, pokiaľ ide o priamy 

prístup k správam o finančných platbách a súvisiacim údajom, ktoré by predstavovali 

jednoznačné porušenie dohody, najmä jej článku 1; 

AK. keďže Európsky parlament požiadal Komisiu, aby pozastavila platnosť dohody a aby 

mu boli okamžite sprístupnené všetky príslušné informácie a dokumenty na účely ich 

prediskutovania v Parlamente; 

AL. keďže na základe obvinení uverejnených v médiách Komisia rozhodla o začatí 

konzultácií so Spojenými štátmi v súlade s článkom 19 dohody o TFTP; keďže 

27. novembra 2013 komisárka Malmströmová informovala výbor LIBE, že po 

stretnutí s orgánmi Spojených štátov a vzhľadom na ich odpovede v listoch a počas 

stretnutí sa Komisia rozhodla nepokračovať v konzultáciách, keďže nebol dôvod 

domnievať sa, že vláda Spojených štátov konala v rozpore s ustanoveniami dohody, 

a keďže Spojené štáty poskytli písomné ubezpečenie, že nedošlo k žiadnemu 

priamemu zberu údajov, ktorý by bol v rozpore s ustanoveniami dohody o TFTP; 

AM. keďže počas delegácie výboru LIBE vo Washingtone 28. – 31. októbra 2013 sa 

delegácia stretla s Ministerstvom financií Spojených štátov; keďže Ministerstvo 

financií Spojených štátov uviedlo, že odkedy dohoda o TFTP nadobudla platnosť, 

nemalo prístup k údajom zo systému SWIFT v EÚ, iba v rámci TFTP; keďže 

Ministerstvo financií Spojených štátov sa odmietlo vyjadriť k otázke, či k údajom zo 

systému SWIFT mal mimo TFTP prístup akýkoľvek iný vládny orgán alebo 

ministerstvo Spojených štátov alebo či si administratíva Spojených štátov bola vedomá 

činností hromadného sledovania agentúry NSA; keďže 18. decembra 2013 pán Glenn 

Greenwald pred vyšetrovacím výborom LIBE uviedol, že NSA a GCHQ sa zamerali 
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na siete SWIFT;  

AN. keďže belgické a holandské orgány na ochranu údajov sa 13. novembra 2013 rozhodli, 

že povedú spoločné vyšetrovanie bezpečnosti platobných sietí SWIFT, aby sa uistili, 

či tretie strany mohli získať neoprávnený alebo nezákonný prístup k bankovým 

údajom európskych občanov1; 

AO. keďže podľa spoločného preskúmania dohody o PNR medzi EÚ a Spojenými štátmi 

Ministerstvo vnútornej bezpečnosti Spojených štátov 23-krát poskytlo údaje PNR 

jednotlivých prípadov agentúre NSA na podporu prípadov boja proti terorizmu v 

súlade s osobitnými podmienkami dohody; 

AP. keďže v spoločnom preskúmaní sa neuvádza skutočnosť, že v prípade spracovania 

osobných údajov na spravodajské účely podľa práva Spojených štátov nemajú osoby, 

ktoré nie sú americkými občanmi, súdny ani správny prostriedok na ochranu svojich 

práv a ústavná ochrana sa poskytuje iba občanom Spojených štátov; keďže táto 

neexistencia súdnych alebo správnych práv ruší ochranu pre občanov EÚ ustanovenú 

v súčasnej dohode o PNR; 

Prenosy na základe Dohody medzi EÚ a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej právnej 

pomoci v trestných veciach 

AQ. keďže Dohoda medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi americkými o vzájomnej 

právnej pomoci v trestných veciach zo 6. júna 20032 nadobudla platnosť 1. februára 

2010 a jej cieľom bolo uľahčiť spoluprácu medzi EÚ a Spojenými štátmi v účinnejšom 

boji proti zločinu pri náležitom rešpektovaní práv jednotlivcov a zásad právneho štátu; 

Rámcová dohoda o ochrane údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce („zastrešujúca 

dohoda“) 

AR. keďže účelom tejto všeobecnej dohody je ustanoviť právny rámec pre všetky prenosy 

osobných údajov medzi EÚ a Spojenými štátmi výhradne na účely predchádzania trestným 

činom vrátane terorizmu a ich vyšetrovania, odhaľovania alebo stíhania v rámci policajnej a justičnej 

spolupráce v trestných veciach; keďže Rada 2. decembra 2010 schválila rokovania; 

AS. keďže touto dohodou by sa mali stanoviť jednoznačné a presné právne záväzné zásady 

spracovania údajov a malo by sa predovšetkým uznať právo občanov EÚ na prístup, 

opravu a vymazanie ich osobných údajov v Spojených štátoch, ako aj právo na 

efektívny správny a justičný mechanizmus nápravy pre občanov EÚ a nezávislý 

dohľad nad činnosťami týkajúcimi sa spracovania údajov; 

AT. keďže Komisia vo svojom oznámení z 27. novembra 2013 naznačila, že „zastrešujúca 

dohoda“ by mala priniesť vysokú úroveň ochrany pre občanov na oboch stranách 

Atlantického oceánu a mala by posilniť dôveru Európanov vo výmeny údajov medzi 

EÚ a Spojenými štátmi, čím by poskytla základ na ďalší rozvoj spolupráce v oblasti 

bezpečnosti a partnerstva medzi EÚ a Spojenými štátmi; 

                                                 
1 http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-

contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la.  
2 Ú. v. EÚ L 181, 19.7.2003, s. 25. 

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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AU. keďže rokovania o dohode nepokročili vzhľadom na pretrvávajúcu odmietavú pozíciu 

vlády Spojených štátov, pokiaľ ide o uznanie efektívnych práv na správnu a justičnú 

nápravu občanom EÚ, a vzhľadom na zámer poskytnúť rozsiahle odchýlky od zásad 

ochrany údajov uvedených v dohode, ako je napríklad obmedzenie účelu, uchovávanie 

údajov alebo budúce prenosy doma alebo v zahraničí; 

Reforma ochrany údajov 

AV. keďže právny rámec ochrany údajov EÚ je v súčasnosti predmetom skúmania 

s cieľom vytvoriť komplexný, konzistentný, moderný a robustný systém pre všetky 

činnosti týkajúce sa spracovania údajov v Únii; keďže v januári 2012 Komisia 

predložila balík legislatívnych návrhov: všeobecné nariadenie o ochrane údajov1, ktoré 

nahradí smernicu 95/46/EHS a ktorým sa ustanovia jednotné právne predpisy v rámci 

celej EÚ, a smernicu2, ktorou sa ustanoví harmonizovaný rámec pre všetky činnosti 

spojené so spracovaním údajov orgánmi presadzovania práva na účely presadzovania 

práva a ktorou sa zmenšia súčasné rozdiely medzi vnútroštátnymi právnymi 

predpismi; 

AW. keďže 21. októbra 2013 výbor LIBE prijal legislatívne správy o týchto dvoch 

návrhoch a rozhodnutie o otvorení rokovaní s Radou s cieľom prijať právne nástroje 

v priebehu tohto legislatívneho obdobia; 

AX. keďže napriek tomu, že Európska rada 24./25. októbra 2013 vyzvala k včasnému 

prijatiu silného všeobecného rámca EÚ v oblasti ochrany údajov s cieľom zvýšiť 

dôveru občanov a podnikov v digitálnu ekonomiku, Rada nebola schopná dohodnúť sa 

na všeobecnom prístupe k všeobecnému nariadeniu o ochrane údajov a k smernici3; 

Bezpečnosť IT a cloud computing 

AY. keďže v uznesení z 10. decembra4 sa zdôrazňuje ekonomický potenciál „cloud 

computingu“ pre rast a zamestnanosť; 

AZ. keďže úroveň ochrany údajov v prostredí cloud computingu nesmie byť nižšia ako 

úroveň ochrany požadovaná v akomkoľvek inom kontexte spracovania údajov; keďže 

právne predpisy Únie v oblasti ochrany údajov vzhľadom na skutočnosť, že sú 

technologicky neutrálne, sa už v plnom rozsahu vzťahujú na služby, ktoré v EÚ 

fungujú; 

BA. keďže činnosti hromadného sledovania poskytujú spravodajským agentúram prístup 

k osobným údajom, ktoré uchovávajú jednotlivci v EÚ v rámci dohôd o službách 

cloudu s najväčšími americkými poskytovateľmi cloudu; keďže spravodajské orgány 

Spojených štátov získali prístup k osobným údajom uloženým na serveroch 

nachádzajúcich sa na pôde EÚ pripojením sa na vnútorné siete Yahoo a Google5; 

keďže tieto činnosti predstavujú porušenie medzinárodných záväzkov; keďže nie je 

                                                 
1 COM(2012) 11, 25. január 2012. 
2 COM(2012) 10, 25. január 2012. 
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf.  
4 AT-0353/2013 PE506.114V2.00. 
5 The Washington Post, 31. októbra 2013. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf
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vylúčené, že spravodajské orgány získali prístup aj k informáciám, ktoré v službách 

cloudu uložili verejné orgány členských štátov alebo podniky a inštitúcie; 

Demokratický dohľad nad spravodajskými službami 

BB. keďže spravodajské služby plnia dôležitú funkciu pri ochrane demokratickej 

spoločnosti pred vnútornými a vonkajšími hrozbami; keďže na tento účel disponujú 

osobitnými právomocami a schopnosťami; keďže tieto právomoci majú byť použité 

v rámci zásad právneho štátu, v opačnom prípade hrozí, že prídu o legitimitu a ohrozia 

samotnú demokratickú spoločnosť, ktorú sa snažia chrániť; 

BC. keďže vysoká úroveň utajenia, ktorá je príznačná pre spravodajské služby – aby sa 

zabránilo ohrozeniu prebiehajúcich operácií, odhaleniu spôsobu práce alebo ohrozeniu 

životov agentov –, bráni plnej transparentnosti, verejnej kontrole a bežnému 

demokratickému alebo súdnemu skúmaniu; 

BD. keďže technologický vývoj vedie k vyššej medzinárodnej spravodajskej spolupráci, 

ktorá zahŕňa aj výmenu osobných údajov, a často k prelínaniu hraníc činností v oblasti 

spravodajských služieb a v oblasti presadzovania práva; 

BE. keďže väčšina súčasných vnútroštátnych mechanizmov a orgánov dohľadu bola 

zriadená alebo prepracovaná v 90. rokoch minulého storočia a nebola nevyhnutne 

prispôsobená rýchlemu technologickému vývoju v poslednom desaťročí;  

BF. keďže demokratický dohľad nad spravodajskými činnosťami sa stále vykonáva na 

vnútroštátnej úrovni, a to napriek zvýšenej výmene informácií medzi členskými štátmi 

EÚ navzájom a medzi členskými štátmi a tretími krajinami; keďže medzi úrovňou 

medzinárodnej spolupráce na jednej strane a možnosťami dohľadu obmedzenými na 

vnútroštátnu úroveň na druhej strane je čoraz väčšia priepasť, čo má za následok 

nedostatočnú a neúčinnú demokratickú kontrolu; 

Hlavné zistenia 

1. domnieva sa, že najnovšie zistenia v tlači podľa informátorov a novinárov spolu so 

znaleckým posudkom poskytnutým v rámci tohto vyšetrovania priniesli presvedčivé 

dôkazy o existencii rozsiahlych, komplexných a vysoko technologicky vyspelých 

systémov navrhnutých spravodajskými službami Spojených štátov a niektorých 

členských štátov na zber, ukladanie a analýzu komunikácie a lokalizačných údajov 

a metaúdajov všetkých občanov na svete v nevídanom rozsahu, a to bez rozlišovania 

a spôsobom, ktorý nie je založený na podozreniach; 

2. poukazuje konkrétne na spravodajské programy agentúry Spojených štátov NSA, 

ktoré umožňujú hromadné sledovanie občanov EÚ prostredníctvom priameho prístupu 

k ústredným serverom vedúcich amerických internetových spoločností (program 

PRISM), analýzy obsahu a metaúdajov (program Xkeyscore), obchádzania online 

šifrovania (BULLRUN), prístupu k počítačovým a telefonickým sieťam a prístupu 

k lokalizačným údajom, ako aj na systémy spravodajskej agentúry Spojeného 

kráľovstva GCHQ, ako je sledovanie odoslanej komunikácie (program Tempora) 

a program na dešifrovanie (Edgehill); je presvedčený, že existencia programov 
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podrobného druhu, aj keď v obmedzenejšom rozsahu, je pravdepodobná aj v iných 

krajinách EÚ, ako je Francúzsko (DGSE), Nemecko (BND) a Švédsko (FRA); 

3. berie na vedomie obvinenia z „hekerstva“ alebo odpočúvania systémov Belgacom 

spravodajskou agentúrou Spojeného kráľovstva GCHQ; opakuje tvrdenie spoločnosti 

Belgacom, a to že nemôže potvrdiť, či sledovanie bolo zamerané na inštitúcie EÚ 

alebo sa ich dotklo, a že použitý malvér bol mimoriadne zložitý a jeho používanie 

a vývoj si vyžadovali rozsiahle finančné a personálne prostriedky, ktorými súkromné 

subjekty ani hekeri nedisponujú; 

4. konštatuje, že tieto skutočnosti prudko otriasli dôverou: dôverou medzi dvomi 

transatlantickými partnermi, dôverou medzi členskými štátmi EÚ, dôverou medzi 

občanmi a ich vládami, dôverou v dodržiavanie zásad právneho štátu a dôverou 

v bezpečnosť služieb IT; je presvedčený, že v záujme obnovenia dôvery na všetkých 

týchto úrovniach je naliehavo potrebný komplexný plán; 

5. konštatuje, že viaceré vlády vyhlasujú, že tieto programy hromadného sledovania sú 

potrebné v boji proti terorizmu; plne podporuje boj proti terorizmu, ale je pevne 

presvedčený, že samotný boj proti terorizmu nikdy nemôže slúžiť ako odôvodnenie 

necielených, tajných a niekedy dokonca nezákonných programov hromadného 

sledovania; vyjadruje preto obavy, pokiaľ ide o zákonnosť, nevyhnutnosť 

a primeranosť týchto programov; 

6. považuje za veľmi nepravdepodobné, že jediným dôvodom na zber údajov v takom 

rozsahu je boj proti terorizmu, keďže ide o zber všetkých možných údajov o všetkých 

občanoch; upozorňuje preto na možnú existenciu iných mocenských motívov, ako je 

politická a hospodárska špionáž; 

7. spochybňuje zlučiteľnosť rozsiahlych činností hospodárskej špionáže niektorých 

členských štátov s vnútorným trhom EÚ a s právnymi predpismi o hospodárskej 

súťaži, ktoré sú zakotvené v hlave I a hlave VII Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

potvrdzuje zásadu lojálnej spolupráce zakotvenú v článku 4 ods. 3 Zmluvy 

o Európskej únii a zásadu, že členské štáty „neprijmú žiadne opatrenie, ktoré by mohlo 

ohroziť dosiahnutie cieľov Únie“; 

8. konštatuje, že medzinárodné zmluvy a právne predpisy EÚ a Spojených štátov ani 

vnútroštátne mechanizmy dohľadu neboli schopné zabezpečiť potrebné kontroly 

a vyváženosť ani demokratickú zodpovednosť; 

9. čo najdôraznejšie odsudzuje rozsiahly, systematický, plošný zber osobných údajov 

nevinných osôb, ktoré často obsahujú intímne osobné informácie; zdôrazňuje, že 

systémy hromadného, nerozlíšeného sledovania spravodajskými agentúrami 

predstavujú vážne porušenie základných práv občanov; zdôrazňuje, že právo na 

súkromie nie je luxusom, ale základným kameňom slobodnej a demokratickej 

spoločnosti; ďalej poukazuje na skutočnosť, že hromadné sledovanie môže mať 

potenciálne závažný vplyv na slobodu tlače, myslenia a prejavu, a zároveň predstavuje 

významný potenciál na zneužitie zhromaždených informácií proti politickým 

oponentom; zdôrazňuje, že tieto činnosti hromadného sledovania podľa všetkého 

zahŕňajú aj nezákonné činnosti spravodajských služieb a vyvolávajú otázky 
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v súvislosti s exteritorialitou vnútroštátnych právnych predpisov; 

10. považuje programy sledovania za ďalší krok smerom k vytvoreniu plne rozvinutého 

preventívneho stavu, ktorý zmení zavedenú paradigmu trestného práva 

v demokratických spoločnostiach, namiesto nej podporí kombináciu presadzovania 

práva a spravodajských činností s neistými právnymi zárukami, často nie v súlade 

s demokratickými kontrolami, vyváženosťou a základnými právami, najmä 

s prezumpciou neviny; v tejto súvislosti pripomína rozhodnutie nemeckého 

Spolkového ústavného súdu1 o zákaze používania preventívnych záťahov („präventive 

Rasterfahndung“), pokiaľ nie sú k dispozícii dôkazy o konkrétnom ohrození iných 

zákonom chránených práv s vysokou prioritou, pričom stav všeobecného ohrozenia 

alebo medzinárodné napätie nie sú dostatočným odôvodnením takýchto opatrení; 

11. trvá na tom, že tajné predpisy, zmluvy a súdy predstavujú porušenie zásad právneho 

štátu; zdôrazňuje, že akýkoľvek rozsudok súdu alebo tribunálu a akékoľvek 

rozhodnutie správneho orgánu nečlenského štátu EÚ, ktorým sa priamo alebo 

nepriamo povoľujú činnosti sledovania, ako sú činnosti, ktoré boli predmetom tohto 

vyšetrovania, nemusia byť automaticky uznané alebo vykonané, ale musia sa 

jednotlivo podrobiť príslušným vnútroštátnym postupom v oblasti vzájomného 

uznávania a právnej pomoci vrátane pravidiel stanovených v bilaterálnych dohodách; 

12. zdôrazňuje, že uvedené obavy sú umocnené rýchlym technologickým a spoločenským 

vývojom; domnieva sa, že vzhľadom na to, že internet a mobilné zariadenia sa 

v modernom každodennom živote vyskytujú všade („všadeprítomná výpočtová 

technika“) a obchodný model väčšiny internetových spoločností je založený na 

spracovaní všetkých druhov osobných údajov, čo ohrozuje integritu osôb, je rozsah 

tohto problému bezprecedentný; 

13. považuje za jednoznačné zistenie, na ktoré poukázali technickí odborníci, ktorí 

svedčili vo vyšetrovaní, že v súčasnom štádiu technologického vývoja neexistuje 

žiadna záruka, či už pre verejné inštitúcie EÚ, alebo pre občanov, že ich bezpečnosť 

IT alebo súkromie možno chrániť bez vniknutia dobre vybavených spravodajských 

agentúr tretích krajín alebo EÚ („žiadna 100 % bezpečnosť IT“); konštatuje, že túto 

alarmujúcu situáciu možno napraviť iba v tom prípade, ak by Európania boli ochotní 

venovať dostatočné prostriedky, a to personálne, ako aj finančné, na zachovanie 

európskej nezávislosti a sebestačnosti; 

14. dôrazne odmieta názor, že tieto otázky sú čisto záležitosťou národnej bezpečnosti, 

a teda vo výhradnej právomoci členských štátov; pripomína nedávny rozsudok 

Súdneho dvora, podľa ktorého „hoci je vecou členských štátov, aby prijali opatrenia 

na zaistenie svojej vnútornej a vonkajšej bezpečnosti, samotná skutočnosť, že 

rozhodnutie sa týka bezpečnosti štátu, nemôže viesť k tomu, že sa neuplatní právo 

Únie“2; pripomína, že v stávke je ochrana súkromia všetkých občanov EÚ, takisto ako 

bezpečnosť a spoľahlivosť všetkých komunikačných sietí EÚ; domnieva sa preto, že 

diskusia a konanie na úrovni EÚ je nielen oprávnené, ale zároveň ide o otázku 

autonómie a suverenity EÚ; 

                                                 
1 Č. 1 BvR 518/02 zo 4. apríla 2006. 
2 Č. 1 BvR 518/02 zo 4. apríla 2006. 
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15. schvaľuje súčasné diskusie, vyšetrovania a preskúmania týkajúce sa predmetu tohto 

vyšetrovania vo viacerých častiach sveta; poukazuje na globálnu reformu štátneho 

dohľadu, ktorú podpísali popredné svetové technologické spoločnosti a ktorá vyzýva 

k radikálnym zmenám právnych predpisov v oblasti vnútroštátneho sledovania vrátane 

medzinárodného zákazu hromadného zberu údajov s cieľom zachovať dôveru 

verejnosti v internet; s veľkým záujmom berie na vedomie odporúčania, ktoré nedávno 

uverejnila revízna skupina prezidenta Spojených štátov pre spravodajskú činnosť 

a komunikačné technológie; dôrazne vyzýva vlády, aby v plnom rozsahu vzali tieto 

výzvy a odporúčania do úvahy a zrevidovali svoj vnútroštátny rámec pre spravodajské 

služby s cieľom zabezpečiť primerané záruky a dohľad; 

16. oceňuje inštitúcie a odborníkov, ktorí prispeli k tomuto vyšetrovaniu; vyjadruje 

poľutovanie nad skutočnosťou, že orgány niektorých členských štátov odmietli 

spolupracovať na vyšetrení, ktoré Európsky parlament vedie v mene občanov; víta 

otvorenosť viacerých členov Kongresu a národných parlamentov; 

17. je si vedomý, že v takomto obmedzenom časovom rámci bolo od júla 2013 možné 

viesť iba predbežné vyšetrovanie všetkých uvedených otázok; uznáva tak rozsah 

dotknutých odhalení, ako aj ich pretrvávajúci charakter; prijíma preto prístup 

plánovania vopred, ktorý pozostáva zo súboru konkrétnych návrhov a mechanizmu 

nadväzujúcich opatrení v ďalšom volebnom období, ktorým sa zabezpečí, že zistenia 

ostanú jednou z priorít politického programu EÚ; 

18. má v úmysle žiadať pevné politické záväzky od Európskej komisie, ktorá bude 

vymenovaná po voľbách v máji 2014, k realizácii návrhov a odporúčaní tohto 

vyšetrovania; očakáva zodpovedajúci záväzok od kandidátov v nadchádzajúcich 

parlamentných vypočutiach nových komisárov; 

Odporúčania 

19. vyzýva orgány Spojených štátov a členských štátov EÚ, aby zakázali plošné hromadné 

sledovanie a hromadné spracúvanie osobných údajov; 

20. vyzýva určité členské štáty EÚ vrátane Spojeného kráľovstva, Nemecka, Francúzska, 

Švédska a Holandska, aby podľa potreby zrevidovali svoje vnútroštátne právne 

predpisy a postupy, ktorými sa riadia činnosti spravodajských služieb, s cieľom 

zabezpečiť, aby boli v súlade s normami Európskeho dohovoru o ľudských právach 

a plnili si svoje záväzky v oblasti základných práv, pokiaľ ide o ochranu údajov, 

súkromie a prezumpciu neviny; najmä vzhľadom na rozsiahle mediálne správy 

o hromadnom sledovaní v Spojenom kráľovstve zdôrazňuje, že súčasný právny rámec, 

ktorý tvorí „zložitá interakcia“ medzi tromi samostatnými právnymi predpismi – 

zákonom o ľudských právach z roku 1998, zákonom o spravodajských službách z roku 

1994 a zákonom o regulácii vyšetrovacích právomocí z roku 2000 –, je potrebné 

zrevidovať; 

21. vyzýva členské štáty, aby neprijímali údaje z tretích štátov, ktoré boli zhromaždené 

nezákonne, a neumožňovali na svojom území sledovanie vládami alebo agentúrami 

tretích štátov, ktoré je podľa vnútroštátneho práva nezákonné alebo neposkytuje 

právne záruky zakotvené v medzinárodných nástrojoch alebo nástrojoch EÚ vrátane 
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ochrany ľudských práv podľa ZEÚ, EDĽP a Charty základných práv Európskej únie; 

22. vyzýva členské štáty, aby si okamžite splnili svoj záväzok podľa Európskeho 

dohovoru o ľudských právach chrániť svojich občanov pred sledovaním tretími štátmi, 

ktoré je v rozpore s požiadavkami dohovoru, a to aj v prípadoch, keď je jeho cieľom 

chrániť národnú bezpečnosť, a zabezpečiť, aby právny štát nebol oslabený v dôsledku 

uplatňovania právnych predpisov tretích krajín mimo ich územia;  

23. vyzýva generálneho tajomníka Rady Európy, aby začal postup podľa článku 52, podľa 

ktorého „každá Vysoká zmluvná strana poskytne na žiadosť generálneho tajomníka 

Rady Európy vysvetlenie o spôsobe, akým jej vnútroštátne právo zabezpečuje účinné 

vykonávanie všetkých ustanovení tohto dohovoru“; 

24. vyzýva členské štáty, aby okamžite prijali primerané opatrenia vrátane súdneho 

konania proti porušeniu svojej zvrchovanosti, a teda porušeniu všeobecného 

medzinárodného práva verejného, ktorého sa dopustili programy hromadného 

sledovania; ďalej vyzýva členské štáty EÚ, aby využili všetky dostupné medzinárodné 

opatrenia na obranu základných práv občanov EÚ, a to najmä začatím medzištátneho 

konania žaloby v súlade s článkom 41 Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach; 

25. vyzýva Spojené štáty, aby bezodkladne zrevidovali svoje právne predpisy s cieľom 

uviesť ich do súladu s medzinárodným právom, uznali právo na súkromie a ďalšie 

práva občanov EÚ, zabezpečili súdnu nápravu pre občanov EÚ a podpísali dodatkový 

protokol, ktorý v rámci Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach 

umožňuje jednotlivcom predkladať sťažnosti; 

26. dôrazne odmieta akýkoľvek záver dodatkového protokolu alebo pokynov k Dohovoru 

o počítačovej kriminalite Rady Európy (Budapeštiansky dohovor) týkajúci sa 

cezhraničného prístupu k uloženým počítačovým údajom, ktorý by predstavoval 

legalizáciu prístupu spravodajských služieb k údajom uloženým v inej jurisdikcii bez 

jej súhlasu a bez použitia existujúcich nástrojov vzájomnej právnej pomoci, lebo by 

mohol viesť k neobmedzenému diaľkovému prístupu orgánov presadzovania práva 

k serverom a počítačom, ktoré sa nachádzajú v iných jurisdikciách, a bol by v rozpore 

s dohovorom Rady Európy č. 108; 

27. vyzýva Komisiu, aby pred júlom 2014 vykonala posúdenie uplatniteľnosti nariadenia 

(ES) č. 2271/96 na prípady kolízie právnych predpisov týkajúcich sa prenosov 

osobných údajov; 

Medzinárodné prenosy údajov 

Právny rámec ochrany údajov Spojených štátov a bezpečný prístav Spojených štátov 

28. konštatuje, že spoločnosti, ktoré boli podľa odhalení médií zapojené do rozsiahleho 

hromadného sledovania dotknutých osôb v EÚ agentúrou Spojených štátov NSA, sú 

spoločnosti, ktoré majú vlastné osvedčenie o dodržiavaní zásad bezpečného prístavu, 

a že bezpečný prístav je právny nástroj používaný na prenos osobných údajov z EÚ do 

Spojených štátov (Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple, LinkedIn); vyjadruje 



 

PR\1014703SK.doc 21/54 PE526.085v02-00 

 SK 

svoje obavy z toho, že tieto organizácie pripustili, že nešifrujú svoje informácie 

a komunikácie, ktoré prebiehajú medzi ich dátovými centrami, čím umožňujú 

spravodajským službám tieto informácie zachytiť1; 

29. domnieva sa, že rozsiahly prístup spravodajských agentúr Spojených štátov 

k osobných údajom EÚ spracúvaným v rámci mechanizmu bezpečného prístavu sám 

o sebe nespĺňa kritériá pre odchýlku v rámci „národnej bezpečnosti“; 

30. domnieva sa, že vzhľadom na skutočnosť, že za súčasných okolností zásady 

bezpečného prístavu neposkytujú primeranú ochranu pre občanov EÚ, by sa tieto 

prenosy mali vykonávať v rámci iných nástrojov, ako sú zmluvné doložky alebo 

záväzné firemné pravidlá poskytujúce osobitné záruky a ochranu; 

31. vyzýva Komisiu, aby predstavila opatrenia, ktorými zabezpečí okamžité pozastavenie 

platnosti rozhodnutia Komisie č. 520/2000, v ktorom bola deklarovaná primeranosť 

zásad ochrany súkromia v rámci mechanizmu bezpečného prístavu a súvisiacich často 

kladených otázok (FAQ) vydaných Ministerstvom obchodu Spojených štátov; 

32. vyzýva príslušné orgány členských štátov, konkrétne orgány na ochranu údajov, aby 

využili svoje súčasné právomoci a bezodkladne pozastavili toky údajov do akejkoľvek 

organizácie, ktorá má vlastné osvedčenie o dodržiavaní zásad bezpečného prístavu 

Spojených štátov, a požadovali, aby sa takéto toky údajov vykonávali iba v rámci 

iných nástrojov, za predpokladu, že poskytujú potrebné záruky a ochranu, pokiaľ ide 

o ochranu súkromia a základné práva a slobody jednotlivcov; 

33. vyzýva Komisiu, aby do júna 2014 predložila komplexné posúdenie rámca Spojených 

štátov pre ochranu súkromia, ktorý sa vzťahuje na obchodné činnosti, činnosti 

presadzovania práva a spravodajské činnosti, v reakcii na skutočnosť, že právne 

systémy EÚ a Spojených štátov pre ochranu osobných údajov sa od seba čoraz viac 

odchyľujú; 

Prenosy do iných tretích krajín na základe rozhodnutia o primeranosti 

34. pripomína, že v smernici 95/46/EHS sa stanovuje, že prenosy osobných údajov do 

tretej krajiny sa môžu vykonávať iba vtedy, ak bez toho, aby bolo dotknuté 

dodržiavanie vnútroštátnych ustanovení prijatých na základe ostatných ustanovení 

smernice, daná tretia krajina poskytne primeranú úroveň ochrany, pričom účelom 

tohto ustanovenia je zabezpečiť nepretržitosť ochrany, ktorú poskytujú právne 

predpisy EÚ o ochrane údajov pri prenose osobných údajov mimo EÚ; 

35. pripomína, že v smernici 95/46/EHS sa stanovuje, že primeranosť úrovne ochrany, 

ktorú poskytuje tretia krajina, by sa mala posudzovať s ohľadom na všetky okolnosti 

operácie prenosu údajov alebo súboru operácií prenosu údajov; rovnako pripomína, že 

v uvedenej smernici sa zároveň udeľujú Komisii vykonávacie právomoci, na základe 

ktorých môže deklarovať, že tretia krajina poskytuje primeranú úroveň ochrany 

s ohľadom na kritériá ustanovené v smernici 95/46/EHS; pričom smernica 95/46/EHS 

tiež splnomocňuje Komisiu, aby deklarovala, že tretia krajina nezabezpečila primeranú 

                                                 
1 The Washington Post, 31. októbra 2013. 
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úroveň ochrany; 

36. pripomína, že v druhom prípade musia členské štáty prijať nevyhnutné opatrenia, aby 

zabránili akémukoľvek prenosu údajov tohto druhu do danej tretej krajiny, a že 

Komisia by mala začať rokovania s cieľom napraviť tento stav; 

37. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby bezodkladne posúdili, či na primeranú úroveň 

ochrany osobných údajov novozélandského a kanadského zákona o ochrane osobných 

údajov a elektronických dokumentov, ktorá bola deklarovaná v rozhodnutiach 

Komisie 2013/651 a 2/2002 z 20. decembra 2001, malo vplyv zapojenie ich národných 

spravodajských agentúr do hromadného sledovania občanov EÚ, a aby v prípade 

potreby prijali primerané opatrenia na pozastavenie alebo zrušenie platnosti 

rozhodnutí o primeranosti; očakáva, že Komisia predloží Európskemu parlamentu 

správu o svojich zisteniach týkajúcich sa uvedených krajín najneskôr do decembra 

2014; 

Prenosy na základe zmluvných doložiek a iných nástrojov 

38. pripomína, že vnútroštátne orgány na ochranu údajov naznačili, že pri vypracúvaní 

štandardných zmluvných doložiek a záväzných firemných pravidiel sa nebrali do 

úvahy situácie súvisiace s prístupom k osobným údajom na účely hromadného 

sledovania a že takýto prístup by nebol v súlade s ustanoveniami týchto zmluvných 

doložiek alebo záväzných firemných pravidiel o odchýlkach, ktoré sa týkajú 

výnimočných odchýlok v oprávnenom záujme v demokratickej spoločnosti, ktoré sú 

nevyhnutné a primerané; 

39. vyzýva členské štáty, aby zakázali alebo pozastavili toky údajov do tretích krajín na 

základe štandardných zmluvných doložiek, zmluvných doložiek alebo záväzných 

firemných pravidiel schválených príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, ak sa zistí, že 

právne predpisy vzťahujúce na dovozcu údajov mu ukladajú povinnosti, ktoré 

presahujú rámec obmedzení nevyhnutných v demokratickej spoločnosti a ktoré by 

mohli mať podstatný nepriaznivý vplyv na záruky poskytované platnými právnymi 

predpismi v oblasti ochrany údajov a štandardnými zmluvnými doložkami alebo 

v prípade, že by pokračovanie v prenose predstavovalo bezprostredné riziko vážneho 

poškodenia dotknutých osôb; 

40. vyzýva pracovnú skupinu zriadenú podľa článku 29, aby vydala usmernenia 

a odporúčania týkajúce sa záruk a ochrany, ktoré by zmluvné nástroje pre 

medzinárodné prenosy osobných údajov EÚ mali obsahovať v záujme zabezpečenia 

ochrany súkromia, základných práv a slobôd jednotlivcov, najmä s ohľadom na 

predpisy tretích krajín týkajúce sa spravodajských činností a národnej bezpečnosti 

a zapojenie spoločností, ktoré prijímajú údaje v tretej krajine, do hromadného 

sledovania spravodajskými agentúrami tretej krajiny; 

41. vyzýva Komisiu, aby preskúmala štandardné zmluvné doložky, ktoré ustanovila, 

s cieľom posúdiť, či poskytujú potrebnú ochranu, pokiaľ ide o prístup k osobným 

údajom prenášaným v rámci doložiek na spravodajské účely, a podľa potreby ich 

                                                 
1  Ú. v. EÚ L 28, 30.1.2013, s. 12. 
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zrevidovala; 

Prenosy na základe Dohody o vzájomnej právnej pomoci 

42. vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2014 vykonala dôkladné posúdenie súčasnej 

Dohody o vzájomnej právnej pomoci v súlade s jej článkom 17 s cieľom overiť jej 

vykonávanie v praxi a najmä, či ju Spojené štáty účinne využívajú na získavanie 

informácií alebo dôkazov v EÚ a či sa táto dohoda neobchádza so zámerom získať 

informácie priamo v EÚ, a posúdiť vplyv na základné práva jednotlivcov; takéto 

posúdenie by sa nemalo týkať len oficiálnych vyhlásení Spojených štátov ako 

postačujúceho východiska pre analýzu, ale malo by byť založené na konkrétnych 

hodnoteniach EÚ; toto dôkladné preskúmanie by sa malo zamerať aj na dôsledky 

uplatňovania ústavnej štruktúry Únie na tento nástroj s cieľom uviesť ho do súladu 

s právom Únie, najmä s ohľadom na jeho protokol 36 a článok 10 a na vyhlásenie 50 

týkajúce sa tohto protokolu; 

Vzájomná pomoc v trestných veciach v EÚ  

43. žiada Radu a Komisiu, aby informovali Parlament, ako členské štáty skutočne aplikujú 

Dohovor o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi, najmä 

hlavu III o zachytávaní telekomunikácií; vyzýva Komisiu, aby do konca roka 2014 

predložila návrh v súlade s vyhlásením 50 týkajúci sa protokolu 36, ako sa 

požadovalo, s cieľom prispôsobiť ho rámcu Lisabonskej zmluvy; 

Prenosy na základe dohody o TFTP a dohody o PNR 

44. zastáva názor, že informácie, ktoré poskytuje Európska komisia a Ministerstvo 

financií Spojených štátov, neobjasňujú, či spravodajské agentúry Spojených štátov 

zachytávajú komunikácie zo sietí SWIFT, operačných systémov bánk alebo 

komunikačných sietí a majú tak prístup k finančným správam systému SWIFT v EÚ 

samostatne alebo v spolupráci s národnými spravodajskými agentúrami EÚ a bez 

použitia existujúcich bilaterálnych kanálov vzájomnej právnej pomoci a justičnej 

spolupráce; 

45. opätovne potvrdzuje svoje uznesenie z 23. októbra 2013 a žiada Komisiu 

o pozastavenie platnosti dohody o TFTP; 

46. vyzýva Európsku komisiu, aby reagovala na obavy, že tri hlavné počítačové 

rezervačné systémy, ktoré používajú letecké spoločnosti na celom svete, sídlia 

v Spojených štátoch a údaje PNR sú uložené v systémoch cloudu, ktoré fungujú na 

americkej pôde podľa právnych predpisov Spojených štátov, kde ochrana údajov nie je 

dostatočná; 

Rámcová dohoda o ochrane údajov v oblasti policajnej a justičnej spolupráce („zastrešujúca 

dohoda“) 

47. domnieva sa, že uspokojujúce riešenie v rámci „zastrešujúcej dohody“ je podmienkou 

na úplné obnovenie dôvery medzi transatlantickými partnermi; 
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48. žiada o okamžité obnovenie rokovaní so Spojenými štátmi o „zastrešujúcej dohode“, 

ktorá by mala stanoviť jasné práva pre občanov EÚ a účinné a vymožiteľné správne 

a justičné prostriedky v Spojených štátoch bez akejkoľvek diskriminácie; 

49. žiada Komisiu a Radu, aby neiniciovali žiadne nové odvetvové dohody ani dojednania 

o prenose osobných údajov na účely presadzovania práva, kým nenadobudne platnosť 

„zastrešujúca dohoda“; 

50. vyzýva Komisiu, aby do apríla 2014 podrobne informovala o jednotlivých bodoch 

rokovacieho poverenia a o súčasnom stave; 

Reforma ochrany údajov 

51. vyzýva predsedníctvo Rady a väčšinu členských štátov, ktoré podporujú vysokú 

úroveň ochrany údajov, aby preukázali zmysel pre vodcovstvo a zodpovednosť 

a urýchlili svoju prácu na celom balíku ochrany údajov s cieľom umožniť prijatie 

reforiem v roku 2014, aby sa občanom vo veľmi blízkej budúcnosti mohla poskytnúť 

lepšia ochrana; 

52. zdôrazňuje, že nariadenie o ochrane údajov aj smernica o ochrane údajov sú 

nevyhnutné na ochranu základných práv jednotlivcov, a preto ich treba vnímať ako 

balík opatrení, ktoré je potrebné prijať súčasne s cieľom zabezpečiť, aby všetky 

činnosti spracúvania údajov v EÚ zabezpečovali vysokú úroveň ochrany za všetkých 

okolností; 

Cloud computing 

53. konštatuje, že vyššie uvedená prax negatívne ovplyvnila dôveru v cloud computing 

v Spojených štátoch a k poskytovateľom cloudu; zdôrazňuje preto vývoj európskeho 

cloudu ako základného prvku pre rast a zamestnanosť, dôvery v služby cloud 

computingu a poskytovateľom cloud computingu a na zabezpečenie vysokej úrovne 

ochrany osobných údajov; 

54. opakuje svoje vážne obavy v súvislosti s tým, že poskytovatelia cloudu, ktorí 

podliehajú zákonom tretej krajiny alebo používajú na ukladanie údajov servery 

umiestnené v tretích krajinách, sú povinní priamo poskytovať osobné údaje 

a informácie EÚ spracúvané podľa dohôd o službách cloudu orgánom na 

presadzovanie práva a spravodajským službám tretej krajiny; 

55. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že tento prístup sa zvyčajne poskytuje 

prostredníctvom priameho presadzovania právnych predpisov orgánmi tretích krajín 

bez toho, aby sa využívali medzinárodné nástroje zriadené na právnu spoluprácu, ako 

sú dohody o vzájomnej právnej pomoci alebo iné formy justičnej spolupráce; 

56. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby urýchlili zriadenie Európskeho partnerstva pre 

cloud; 

57. pripomína, že všetky spoločnosti poskytujúce služby v EÚ musia bez výnimky 

dodržiavať jej zákony a nesú zodpovednosť za akékoľvek ich porušenia; 
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Dohoda o transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve (TTIP) 

58. uznáva, že EÚ a Spojené štáty uskutočňujú rokovania o transatlantickom obchodnom 

a investičnom partnerstve, ktoré má veľký strategický význam na vytvorenie ďalšieho 

hospodárskeho rastu a pre schopnosť EÚ a Spojených štátov stanoviť budúce globálne 

regulačné štandardy; 

59. dôrazne poukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na význam digitálnej ekonomiky 

v tomto vzťahu a v záujme obnovy dôvery medzi EÚ a Spojenými štátmi bude 

Európsky parlament súhlasiť s konečnou dohodou o TTIP iba vtedy, ak bude dohoda 

plne rešpektovať základné práva uznané v charte EÚ, a že ochrana súkromia 

jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie a zverejňovanie osobných údajov, sa musí 

naďalej riadiť článkom XIV dohody GATS; 

Demokratický dohľad nad spravodajskými službami 

60. zdôrazňuje, že napriek skutočnosti, že dohľad nad činnosťou spravodajských služieb 

by mal byť založený na demokratickej legitímnosti (pevný právny rámec, oprávnenia 

ex ante a overenia ex post) aj na primeranej technickej spôsobilosti a odbornosti, 

väčšine súčasných orgánov dohľadu EÚ a Spojených štátov veľmi chýbajú obe, najmä 

technické spôsobilosti; 

61. vyzýva, tak ako v prípade systému Echelon, všetky národné parlamenty, ktoré 

doposiaľ nezaviedli zmysluplný dohľad nad činnosťami spravodajských služieb 

vykonávaný parlamentnými alebo odbornými orgánmi so zákonnými vyšetrovacími 

právomocami, aby tak urobili; vyzýva národné parlamenty, aby zabezpečili, aby 

výbory/orgány vykonávajúce tento dohľad mali dostatočné zdroje, technické odborné 

znalosti a právne prostriedky, aby mohli účinne kontrolovať spravodajské služby; 

62. vyzýva na vytvorenie skupiny na vysokej úrovni s cieľom posilniť spoluprácu 

v oblasti spravodajských služieb na úrovni EÚ spolu s náležitým mechanizmom 

dohľadu, prostredníctvom ktorých sa zabezpečí demokratická legitímnosť a primeraná 

technická kapacita; zdôrazňuje, že skupina na vysokej úrovni by mala úzko 

spolupracovať s národnými parlamentmi s cieľom navrhnúť ďalšie opatrenia, ktoré sa 

prijmú na účely intenzívnejšej spolupráce v EÚ v oblasti dohľadu; 

63. vyzýva túto skupinu na vysokej úrovni, aby vymedzila minimálne európske normy 

alebo usmernenia v oblasti dohľadu (ex ante a ex post) nad spravodajskými službami 

na základe existujúcich osvedčených postupov a odporúčaní medzinárodných orgánov 

(OSN, Rada Európy); 

64. vyzýva skupinu na vysokej úrovni, aby stanovila prísne obmedzenia trvania 

nariadeného sledovania, pokiaľ jeho pokračovanie náležite neodôvodní povoľujúci 

orgán/orgán dohľadu; 

65. vyzýva skupinu na vysokej úrovni, aby vytvorila kritériá pre lepšiu spoluprácu, 
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založené na všeobecnej zásade prístupu k informáciám a tzv. zásadách z Tshwane1; 

66. plánuje usporiadať do konca roka 2014 konferenciu s vnútroštátnymi orgánmi 

dohľadu, a to s parlamentnými, ako aj s nezávislými; 

67. vyzýva členské štáty, aby využili osvedčené postupy s cieľom zlepšiť prístup svojich 

orgánov dohľadu k informáciám o činnostiach spravodajských služieb (vrátane 

tajných informácií a informácií od iných služieb) a ustanovili právomoc vykonávať 

kontroly na mieste, rozsiahly súbor vyšetrovacích právomocí, primerané zdroje 

a technické odborné znalosti, striktnú nezávislosť od vlády a povinnosť podávať 

správy svojim príslušným parlamentom; 

68. vyzýva členské štáty, aby vytvorili spoluprácu medzi orgánmi dohľadu, najmä v rámci 

Európskej siete vnútroštátnych orgánov dohľadu nad spravodajskými službami 

(ENNIR); 

69. nalieha na Komisiu, aby do septembra 2014 predložila návrh právneho základu pre 

činnosť Centra EÚ pre analýzu spravodajských informácií (INTCEN) a predstavila 

náležitý mechanizmus dohľadu prispôsobený jeho činnosti vrátane pravidelného 

podávania správ Európskemu parlamentu; 

70. vyzýva Komisiu, aby do septembra 2014 predložila návrh na európsky postup 

bezpečnostnej previerky vzťahujúci sa na všetkých úradníkov EÚ, keďže v súčasnom 

systéme, v rámci ktorého členské štáty vykonávajú bezpečnostnú previerku štátnej 

príslušnosti, sa stanovujú rozličné požiadavky a dĺžky trvania postupov v rámci 

vnútroštátnych systémov, a výsledkom je odlišné zaobchádzanie s poslancami 

Parlamentu a ich pracovníkmi v závislosti od ich štátnej príslušnosti; 

71. pripomína ustanovenia medziinštitucionálnej dohody medzi Európskym parlamentom 

a Radou o postupovaní utajovaných skutočností, ktorých držiteľom je Rada a ktoré sa 

týkajú záležitostí mimo oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, 

Európskemu parlamentu a o zaobchádzaní s takýmito skutočnosťami zo strany 

Parlamentu, ktoré by sa mali použiť na zlepšenie dohľadu na úrovni EÚ; 

Agentúry EÚ 

72. vyzýva spoločný dozorný orgán Europolu, aby spolu s vnútroštátnymi orgánmi na 

ochranu údajov vykonali do konca roka 2014 spoločnú kontrolu s cieľom zistiť, či 

vnútroštátne orgány získali informácie a osobné údaje, ktoré si vymieňajú 

s Europolom, zákonne, najmä ak tieto informácie alebo údaje získali pôvodne 

spravodajské služby v EÚ alebo tretej krajine, a či sú zavedené primerané opatrenia na 

zabránenie použitiu a ďalšiemu šíreniu týchto informácií alebo údajov;  

73. vyzýva Europol, aby požiadal príslušné orgány členských štátov, aby v súlade so 

svojimi právomocami začali vyšetrovanie týkajúce sa prípadnej počítačovej 

kriminality a počítačových útokov, ktoré spáchali vlády alebo súkromné subjekty 

v rámci kontrolovaných činností; 

                                                 
1 Globálne zásady národnej bezpečnosti a právo na informácie, jún 2013. 
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Sloboda prejavu 

74. vyjadruje hlboké znepokojenie nad vznikajúcimi hrozbami pre slobodu tlače 

a odradzujúcimi účinkami zastrašovania novinárov štátnymi orgánmi, najmä pokiaľ 

ide o ochranu dôvernosti žurnalistických zdrojov; znovu opakuje výzvu uvedenú vo 

svojom uznesení z 21. mája 2013 s názvom Charta EÚ: stanovenie noriem pre slobodu 

médií v EÚ;  

75. domnieva sa, že zadržanie pána Mirandu a zhabanie materiálov, ktoré boli v jeho 

vlastníctve, podľa dodatku 7 protiteroristického zákona z roku 2000 (Terrorism Act) 

(a tiež požiadavka, aby denník The Guardian zničil alebo odovzdal materiál) 

predstavujú zasahovanie do práva na slobodu prejavu uznanú v článku 10 EDĽP 

a článku 11 charty EÚ; 

76. vyzýva Komisiu, aby predložila návrh komplexného rámca pre ochranu informátorov 

v EÚ, s osobitným zreteľom na osobitosti informátorstva v oblasti spravodajských 

služieb, v súvislosti s ktorými môžu byť ustanovenia týkajúce sa informátorstva vo 

finančnej oblasti nedostatočné, a vrátane pevných záruk imunity; 

Bezpečnosť informačných technológií (IT) v EÚ 

77. zdôrazňuje, že z nedávnych udalostí jasne vyplýva silná zraniteľnosť EÚ a najmä jej 

inštitúcií, národných vlád a parlamentov, veľkých európskych spoločností, európskych 

infraštruktúr a sietí IT voči sofistikovaným útokom, pri ktorých sa používa zložitý 

softvér; poznamenáva, že na tieto útoky sú potrebné také finančné a ľudské zdroje, že 

je pravdepodobné, že pochádzajú zo štátnych subjektov konajúcich v mene 

zahraničných vlád, alebo dokonca z niektorých národných vlád EÚ, ktoré ich 

podporujú; v tejto súvislosti považuje prípad porušovania súkromia v počítačových 

sieťach alebo odpočúvania telekomunikačnej spoločnosti Belgacom za znepokojivý 

príklad útoku proti kapacite EÚ v oblasti IT; 

78. domnieva sa, že odhalenie hromadného sledovania, ktoré spôsobilo túto krízu, možno 

využiť ako príležitosť pre Európu prevziať iniciatívu a vytvoriť nezávislú kapacitu 

kľúčových zdrojov v oblasti IT na stredne dlhé obdobie; vyzýva Komisiu a členské 

štáty, aby využili verejné obstarávanie ako pákový efekt na podporu takej kapacity 

zdrojov v EÚ prostredníctvom ustanovenia noriem EÚ v oblasti bezpečnosti 

a súkromia za hlavné požiadavky vo verejnom obstarávaní tovarov a služieb v oblasti 

IT; 

79. vyjadruje veľké znepokojenie týkajúce sa náznakov, že zahraničné spravodajské 

služby sa usilovali o zníženie bezpečnostných noriem v oblasti IT a vkladanie vírusov 

typu „backdoor“ do veľkého rozsahu systémov IT;  

80. vyzýva všetky členské štáty, Komisiu, Radu a Európsku radu, aby riešili nebezpečnú 

chýbajúcu nezávislosť EÚ, pokiaľ ide o nástroje IT, spoločnosti a poskytovateľov 

(hardvér, softvér, služby a sieť) a šifrovanie a šifrovacie kapacity; 

81. vyzýva Komisiu, normalizačné orgány a agentúru ENISA, aby do septembra 2014 

vytvorili minimálne normy v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia a usmernenia pre 
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informačné systémy, siete a služby vrátane služieb tzv. cloud computingu s cieľom 

lepšie chrániť osobné údaje občanov EÚ; domnieva sa, že také normy by sa mali 

stanoviť v otvorenom a demokratickom procese, a nemala by ich presadzovať jedna 

krajina, subjekt alebo nadnárodná spoločnosť; domnieva sa, že aj keď je potrebné brať 

do úvahy zákonné presadzovanie práva a záujmy spravodajských služieb s cieľom 

podporiť boj proti terorizmu, ich výsledkom by nemalo byť všeobecné oslabenie 

závislosti všetkých informačných systémov; 

82. zdôrazňuje, že telekomunikačné spoločnosti, ako aj EÚ a vnútroštátne 

telekomunikačné regulačné orgány jednoznačne zanedbávajú bezpečnosť 

používateľov a klientov v oblasti IT; vyzýva Komisiu, aby v celom rozsahu využila 

svoje existujúce právomoci vyplývajúce z rámcovej smernice o súkromí 

a elektronických komunikáciách na posilnenie ochrany dôvernosti komunikácie 

prostredníctvom prijatia opatrení s cieľom zabezpečiť, aby boli koncové zariadenia 

zlučiteľné s právom používateľov na kontrolu a ochranu svojich osobných údajov, 

a zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti telekomunikačných sietí a služieb, a to aj 

prostredníctvom ustanovenia používania najnovšieho šifrovania komunikácie; 

83. podporuje stratégiu počítačovej bezpečnosti EÚ, domnieva sa však, že nezahŕňa 

všetky možné hrozby a mala by sa rozšíriť tak, aby zahŕňala konanie štátu so zlým 

úmyslom; 

84. vyzýva Komisiu, aby najneskôr do januára 2015 predložila akčný plán na vytvorenie 

väčšej nezávislosti EÚ v odvetví IT vrátane súdržnejšieho prístupu k posilneniu 

európskych technologických kapacít v odvetví IT (vrátane informačných systémov, 

zariadení, služieb, cloud computingu, šifrovania a anonymizácie) a k ochrane kritickej 

informačnej infraštruktúry (tiež z hľadiska vlastníctva a zraniteľnosti); 

85. vyzýva Komisiu, aby v rámci budúceho pracovného programu v rámci programu 

Horizont 2020 posúdila, či je potrebné nasmerovať viac zdrojov na podporu 

európskeho výskumu, rozvoja, inovácií a odbornej prípravy v oblasti IT technológií, 

najmä technológií a infraštruktúr na zvýšenie ochrany súkromia, šifrovanie, 

bezpečných výpočtových riešení, bezpečnostných riešení otvoreného zdrojového kódu 

a informačnej spoločnosti; 

86. žiada Komisiu, aby najneskôr do júna 2014 zistila súčasné zodpovednosti 

a preskúmala, či Európske centrum boja proti počítačovej kriminalite, ENISA, CERT-

EU a EDPS potrebujú všeobecnejší mandát, lepšiu koordinácia a/alebo ďalšie zdroje 

a technické kapacity, aby ich činnosť v oblasti vyšetrovania závažných porušení v EÚ 

v oblasti IT a vykonávania (alebo pomoci členským štátom a orgánom EÚ pri 

vykonávaní) technických vyšetrovaní na mieste týkajúcich sa závažných porušení 

v oblasti IT bola účinnejšia; 

87. domnieva sa, že pre EÚ je nevyhnutná podpora európskej akadémie pre informačné 

technológie, v ktorej sú združení najlepší európski odborníci vo všetkých súvisiacich 

oblastiach a ktorej úlohou je poskytnúť všetkým príslušným európskym inštitúciám 

a orgánom vedecké poradenstvo v oblasti informačných technológií vrátane 

bezpečnostných stratégií; v prvom rade žiada Komisiu, aby vytvorila nezávislý panel 

vedeckých expertov; 
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88. vyzýva sekretariát Európskeho parlamentu, aby najneskôr do septembra 2014 vykonal 

dôkladné preskúmanie a posúdenie závislosti počítačovej bezpečnosti Európskeho 

parlamentu zamerané na: rozpočtové prostriedky, ľudské zdroje, technickú kapacitu, 

vnútornú organizáciu a všetky príslušné prvky s cieľom dosiahnuť vysokú úroveň 

bezpečnosti informačných systémov Európskeho parlamentu; domnieva sa, že v rámci 

takého posúdenia by sa mala poskytnúť aspoň informačná analýza a odporúčania 

týkajúce sa: 

 nevyhnutnosti vykonávať pravidelné, prísne, nezávislé bezpečnostné audity 

a skúšky odolnosti voči prienikom, pričom sa vyberú externí bezpečnostní 

experti, čim sa zabezpečí transparentnosť a zaručí ich mandát vo vzťahu 

k tretím krajinám alebo akýmkoľvek druhom oprávnených záujmov, 

 začlenenia osobitných požiadaviek v oblasti bezpečnosti/ochrany súkromia do 

postupu verejného obstarávania nových informačných systémov vrátane 

možnosti začleniť požiadavku slobodného softvéru ako podmienku obstarania, 

 zoznamu spoločností Spojených štátov, ktoré uzatvorili zmluvu s Európskym 

parlamentom v oblasti IT a telekomunikácií, so zreteľom na odhalenia týkajúce 

sa zmlúv, ktoré uzatvoril národný bezpečnostný orgán so spoločnosťou ako 

RSA, ktorej výrobky používa Európsky parlament na údajnú ochranu 

vzdialeného prístupu svojich poslancov a zamestnancov k údajom, 

 spoľahlivosti a odolnosti komerčného softvéru tretej strany, ktorý používajú 

inštitúcie EÚ vo svojich informačných systémoch v súvislosti s preniknutím 

a vstupom orgánov činných v trestnom konaní a spravodajských služieb EÚ 

alebo tretích krajín, 

 väčšieho použitia systémov z otvorených zdrojov a menšieho použitia bežne 

dodávaných komerčných systémov, 

 vplyvu zvýšeného používania mobilných nástrojov (inteligentné telefóny, 

tablety, a to na odbornej, ako aj osobnej úrovni) a ich vplyvov na bezpečnosť 

systému, 

 bezpečnosti komunikácie medzi rozličnými pracoviskami Európskeho 

parlamentu a informačných systémov používaných v Európskom parlamente, 

 používania a umiestnenia serverov a centier IT pre počítačové systémy 

Európskeho parlamentu a následkov na bezpečnosť a integritu systémov, 

 skutočného vykonania existujúcich pravidiel týkajúcich sa narušenia 

bezpečnosti a rýchleho oznámenia, ktoré poskytnú poskytovatelia verejne 

dostupných telekomunikačných sietí príslušným orgánom, 

 používania ukladania údajov na vzdialených počítačových zariadeniach (cloud) 

zo strany Európskeho parlamentu vrátane druhu takto ukladaných údajov, 

ochrany obsahu a prístupu k nim a umiestnenia vzdialených počítačových 
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zariadení, pričom sa spresní vhodný právny režim ochrany údajov, 

 plánu, v ktorom sa počíta s väčším použitím šifrovacích technológií, najmä 

šifrovania overeného po celej dĺžke spojenia pre všetky počítačové 

a komunikačné služby, ako sú cloud computing, elektronická pošta, služby 

rýchlych správ a telefónia, 

 používania elektronického podpisu v elektronickej pošte, 

 analýzy prínosov používania GNU Privacy Guard ako pravidla automatického 

šifrovania elektronickej pošty, ktoré by súčasne umožnilo používať digitálne 

podpisy, 

 možnosti vytvorenia bezpečnej služby rýchlych správ v Európskom 

parlamente, ktorá by umožňovala bezpečnú komunikáciu, pričom na serveri by 

sa zobrazil len šifrovaný obsah; 

89. vyzýva všetky inštitúcie a agentúry EÚ, najmä Európsku radu, Radu, Európsku službu 

pre vonkajšiu činnosť (vrátane delegácií EÚ), Komisiu, Súdny dvor a Európsku 

centrálnu banku, aby najneskôr do decembra 2014 vykonali podobnú úlohu; vyzýva 

členské štáty, aby vykonali podobné posúdenie; 

90. zdôrazňuje, že pokiaľ ide o vonkajšiu činnosť EÚ, v prípade Európskej služby pre 

vonkajšiu činnosť (ESVČ) by sa malo vykonať posúdenie súvisiacich rozpočtových 

potrieb a bezodkladne prijať prvé opatrenia, a že v návrhu rozpočtu na rok 2015 treba 

vyčleniť primerané finančné prostriedky; 

91. domnieva sa, že rozsiahle informačné systémy, ktoré sa používajú v oblasti slobody, 

bezpečnosti a spravodlivosti, ako sú Schengenský informačný systém II, vízový 

informačný systém, Eurodac a prípadné budúce systémy, by sa mali vytvoriť 

a prevádzkovať tak, aby sa zabezpečilo, že údaje sa na základe žiadostí Spojených 

štátov v rámci vlasteneckého zákona Spojených štátov neprezradia; žiada agentúru eu-

LISA, aby do konca roka 2014 podala Parlamentu správu o spoľahlivosti zavedených 

systémov; 

92. vyzýva Komisiu a ESVČ, aby v spolupráci so zainteresovanými partnermi (ako je 

Brazília) prijali opatrenia na medzinárodnej úrovni, najmä v OSN, a vykonali stratégiu 

EÚ pre demokratickú správu internetu s cieľom zabrániť nenáležitému vplyvu 

jednotlivých subjektov, spoločností alebo krajín na činnosti ICANN a IANA 

prostredníctvom zabezpečenia primeraného zastúpenia všetkých zainteresovaných 

strán v týchto orgánoch; 

93. požaduje, aby sa preskúmala celková štruktúra internetu, pokiaľ ide o toky údajov 

a ich ukladanie, pričom je potrebné usilovať sa viac o minimalizáciu dát 

a transparentnosť a menej o hromadné ukladanie nespracovaných údajov, ako aj 

zabrániť zbytočnému presmerovaniu prevádzky cez územie krajín, ktoré nespĺňajú 

základné normy v oblasti základných práv, ochrany údajov a súkromia; 

94. vyzýva členské štáty, aby v spolupráci s agentúrou ENISA, Centrom boja proti 
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počítačovej kriminalite, tímom CERT, vnútroštátnymi orgánmi pre ochranu údajov 

a oddeleniami zaoberajúcimi sa počítačovou kriminalitou začali vzdelávaciu 

a informačnú kampaň s cieľom umožniť občanom prijať informovanejšie rozhodnutia 

týkajúce sa otázky, ktoré osobné údaje poskytnú on-line a ako ich lepšie chrániť, a to 

aj prostredníctvom tzv. digitálnej hygieny, šifrovania a bezpečného cloud computingu, 

pričom sa v plnom rozsahu využije platforma pre informácie vo verejnom záujme 

ustanovená v smernici o univerzálnej službe; 

95. vyzýva Komisiu, aby do septembra 2014 posúdila možnosti podpory výrobcov 

softvéru a hardvéru, aby do svojich výrobkov zaviedli viac bezpečnosti a ochrany 

súkromia prostredníctvom automatických funkcií vrátane možnosti ustanovenia 

právnej zodpovednosti výrobcov za neopravené známe slabé miesta alebo používanie 

tajných postranných riešení, a odrádzajúce opatrenia v prípade nenáležitého 

a neprimeraného zberu hromadných osobných údajov a v prípade potreby predložila 

legislatívne návrhy; 

Obnovenie dôvery 

96. domnieva sa, že vyšetrovanie ukázalo, že je potrebné, aby Spojené štáty obnovili 

dôveru svojich partnerov, keďže ide najmä o činnosti spravodajských služieb 

Spojených štátov; 

97. zdôrazňuje, že prostredníctvom krízy v oblasti dôvery vznikli súvislosti s:  

 duchom spolupráce v rámci EÚ, keďže niektoré činnosti vnútroštátnych 

spravodajských služieb môžu ohrozovať dosiahnutie cieľov Únie, 

 občanmi, ktorí si uvedomujú, že nielen tretie krajiny alebo nadnárodné 

spoločnosti, ale aj ich vlastné vlády ich môžu sledovať, 

 dodržiavaním zásad právneho štátu a dôveryhodnosťou demokratických záruk 

v digitálnej spoločnosti; 

Medzi EÚ a Spojenými štátmi 

98. pripomína dôležité historické a strategické partnerstvo medzi členskými štátmi EÚ 

a Spojenými štátmi založené na spoločnej viere v demokraciu, právny štát a základné 

práva; 

99. domnieva sa, že hromadné sledovanie občanov a vedúcich politických predstaviteľov 

Spojenými štátmi vážne narušilo vzťahy medzi EÚ a Spojenými štátmi a negatívne 

ovplyvnilo dôveru k organizáciám Spojených štátov pôsobiacim v EÚ; to sa ešte 

prehĺbilo nedostatkom súdnych a správnych opravných prostriedkov pre občanov EÚ 

v rámci právnych predpisov Spojených štátov, najmä v prípadoch sledovania na 

spravodajské účely; 

100. vzhľadom na globálne výzvy, ktorým čelia EÚ a Spojené štáty, uznáva, že treba viac 

posilniť transatlantické partnerstvo a že je dôležité, aby transatlantická spolupráca 

v oblasti boja proti terorizmu pokračovala; trvá však na tom, aby Spojené štáty prijali 
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jasné opatrenia s cieľom obnoviť dôveru a znovu zdôrazniť spoločné základné 

hodnoty, na ktorých je partnerstvo založené; 

101. je pripravený aktívne sa zapojiť do dialógu s partnermi zo Spojených štátov, aby sa 

v prebiehajúcej americkej verejnej diskusii a diskusii v Kongrese o reforme sledovania 

a preskúmaní dohľadu nad spravodajskými službami riešili práva občanov EÚ na 

súkromie, zaručili sa rovnaké práva na informácie a ochranu súkromia pred súdmi 

Spojených štátov a aby nepokračovala súčasná diskriminácia; 

102. trvá na tom, aby sa vykonali nevyhnutné reformy a aby sa Európanom poskytli účinné 

záruky s cieľom zabezpečiť, aby sa použitie sledovania a spracovania údajov na účely 

cudzích spravodajských služieb obmedzilo prostredníctvom jednoznačne určených 

podmienok a aby súviselo s odôvodneným podozrením alebo pravdepodobnou 

príčinou teroristickej alebo kriminálnej činnosti; zdôrazňuje, že na tento účel sa musí 

vzťahovať transparentný súdny dohľad; 

103. domnieva sa, že naši americkí partneri musia vyslať jasné politické signály s cieľom 

preukázať, že Spojené štáty rozlišujú spojencov a protivníkov; 

104. nalieha na Európsku komisiu a vládu Spojených štátov, aby sa v súvislosti 

s prebiehajúcimi rokovaniami o zastrešujúcej dohode medzi EÚ a Spojených štátmi 

o prenose údajov na účely presadzovania práva zaoberali právom občanov EÚ na 

informácie a na súdny opravný prostriedok a aby do leta 2014 uzatvorili tieto 

rokovania v súlade so záväzkom, ktorý prijali na zasadnutí ministrov spravodlivosti 

a vnútra, ktoré sa konalo 18. novembra 2013; 

105. nabáda Spojené štáty, aby pristúpili k Dohovoru Rady Európy o ochrane jednotlivcov 

pri automatizovanom spracovaní osobných údajov (dohovor č. 108), keďže v roku 

2001 pristúpili k Dohovoru o počítačovej kriminalite, a tak posilnili spoločný právny 

základ medzi transatlantickými spojencami; 

106. vyzýva inštitúcie EÚ, aby preskúmali možnosti vytvorenia kódexu správania spolu so 

Spojenými štátmi, prostredníctvom ktorého sa zaručí, že Spojené štáty nebudú 

vykonávať špionážnu činnosť zameranú na inštitúcie a zariadenia EÚ; 

V rámci Európskej únie 

107. domnieva sa tiež, že zapojenie a činnosti členských štátov EÚ spôsobili stratu dôvery; 

zastáva názor, že len prostredníctvom úplnej jasnosti, pokiaľ ide o účely a prostriedky 

sledovania, verejnej diskusie a napokon preskúmania právnych predpisov vrátane 

posilnenia systému súdneho a parlamentného dohľadu bude možné obnoviť stratenú 

dôveru; 

108. má informácie, že niektoré členské štáty EÚ vedú dvojstrannú komunikáciu s orgánmi 

Spojených štátov o údajnej špionážnej činnosti a že niektoré z nich uzatvorili (Spojené 

kráľovstvo) alebo plánujú uzatvoriť (Nemecko, Francúzsko) tzv. dohody 

o nevykonávaní špionáže; zdôrazňuje, že je nevyhnutné, aby tieto členské štáty 

v plnom rozsahu dodržiavali záujmy EÚ ako celku; 
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109. domnieva sa, že tieto dohody by nemali byť v rozpore s európskymi zmluvami, najmä 

so zásadou lojálnej spolupráce (podľa článku 4 ods. 3 ZEÚ), ani by nemali oslabovať 

politiky EÚ vo všeobecnosti a konkrétne vnútorný trh, spravodlivú hospodársku súťaž 

a hospodársky, priemyselný a sociálny rozvoj; vyhradzuje si právo na začatie 

postupov podľa zmluvy v prípade, keď sa preukáže, že tieto dohody sú v rozpore so 

zásadou súdržnosti Únie alebo jej základnými zásadami, na ktorých je založená; 

Medzinárodne 

110. vyzýva Komisiu, aby najneskôr v januári 2015 predložila stratégiu EÚ pre 

demokratickú správu internetu; 

111. vyzýva členské štáty, aby sa riadili výzvou 35. Medzinárodnej konferencie 

splnomocnencov pre ochranu údajov a súkromia, aby „presadzovali prijatie 

dodatočného protokolu k článku 17 Medzinárodného paktu o občianskych 

a politických právach, ktoré by malo byť založené na normách, ktoré vytvorila 

a schválila medzinárodná konferencia, a ustanoveniach všeobecnej poznámky č. 16 

k paktu s cieľom vytvoriť globálne uplatniteľné normy na ochranu údajov a ochranu 

súkromia v súlade so zásadou právneho štátu“; žiada vysokú 

predstaviteľku/podpredsedníčku Komisie a Európsku službu pre vonkajšiu činnosť, 

aby zaujali aktívny postoj; 

112. vyzýva členské štáty, aby v rámci OSN vytvorili súdržnú a pevnú stratégiu, ktorou 

podporia najmä uznesenie s názvom Právo na súkromie v digitálnom veku, ktoré 

vzniklo na podnet Brazílie a Nemecka a ktoré 27. novembra 2013 prijal tretí výbor 

Valného zhromaždenia OSN (Výbor pre ľudské práva); 

Prioritný plán: Európsky habeas corpus v digitálnej oblasti  

113. rozhodol sa predložiť občanom, inštitúciám a členským štátom EÚ uvedené 

odporúčania ako prioritný plán na nasledujúce legislatívne obdobie; 

114. rozhodol sa zrealizovať európsky habeas corpus v digitálnej oblasti na ochranu 

súkromia (European Digital Habeas Corpus for protecting privacy) založený na 

týchto siedmich opatreniach s kontrolnou funkciou Európskeho parlamentu: 

opatrenie 1: prijať súbor opatrení v oblasti ochrany údajov v roku 2014, 

opatrenie 2: uzavrieť zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a Spojenými štátmi s cieľom 

zabezpečiť riadne mechanizmy uplatňovania nárokov na nápravu pre občanov EÚ 

v prípade prenosu údajov z EÚ do Spojených štátov na účely presadzovania práva, 

opatrenie 3: pozastaviť „bezpečný prístav“, kým sa nevykoná celkové preskúmanie 

a neodstránia sa súčasné medzery, pričom treba zabezpečiť, aby sa prenos 

osobných údajov z Únie do Spojených štátov na komerčné účely uskutočnil len 

v súlade s najprísnejšími normami EÚ, 

opatrenie 4: pozastaviť dohodu o TFTP, kým i) sa neuzatvoria rokovania 

o zastrešujúcej dohode; ii) sa neukončí dôkladné vyšetrovanie založené na analýze 
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EÚ a riadne sa nevyriešia všetky otázky, ktoré Parlament uviedol vo svojom 

uznesení z 23. októbra,  

opatrenie 5: chrániť zásadu právneho štátu a základné práva občanov EÚ 

s osobitným zameraním na ohrozenie slobody tlače a služobného tajomstva (vrátane 

vzťahu medzi právnym zástupcom a klientom), ako aj na zvýšenú ochranu 

informátorov, 

opatrenie 6: vytvoriť európsku stratégiu pre nezávislosť v oblasti informačných 

technológií (na vnútroštátnej aj európskej úrovni), 

opatrenie 7: vytvoriť z EÚ referenčný subjekt pre demokratickú a neutrálnu správu 

internetu; 

115. vyzýva inštitúcie EÚ a členské štáty, aby podporili a presadzovali európsky habeas 

corpus v digitálnej oblasti; zaväzuje sa chrániť práva občanov EÚ a uvádza tento 

časový plán monitorovania vykonávania: 

 apríl – júl 2014: monitorovacia skupina založená na vyšetrovacej skupine 

výboru LIBE, zodpovedná za monitorovanie všetkých nových odhalení 

v médiách týkajúcich sa vyšetrovacieho mandátu a za kontrolu vykonávania 

tohto uznesenia, 

 od júla 2014: stály mechanizmus dohľadu nad prenosom údajov a súdnymi 

opravnými prostriedkami v príslušnom výbore, 

 jar 2014: formálna výzva určená Európskej rade, aby začlenila európsky 

habeas corpus v digitálnej oblasti do usmernení, ktoré sa prijmú podľa článku 

68 ZFEÚ,  

 jeseň 2014: záväzok, aby sa európsky habeas corpus v digitálnej oblasti 

a príslušné odporúčania používali ako hlavné kritériá pri schvaľovaní budúcej 

Komisie, 

 2014 – 2015: skupina pre dôveru/údaje/práva občanov, ktorá sa bude 

pravidelne schádzať medzi Európskym parlamentom a Kongresom Spojených 

štátov, ako aj s ostatnými zapojenými parlamentmi tretích krajín vrátane 

Brazílie, 

 2014 – 2015: konferencia s orgánmi európskych národných parlamentov 

vykonávajúcimi dohľad nad spravodajskými službami, 

 2015: konferencia európskych expertov na vysokej úrovni z rozličných oblastí 

súvisiacich s bezpečnosťou informačných technológií (vrátane matematiky, 

šifrovania a technológií na zvýšenie ochrany súkromia) s cieľom pomôcť 

posilniť stratégiu EÚ v oblasti informačných technológií v nasledujúcom 

legislatívnom období; 

116. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Európskej rade, Rade, Komisii, 
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parlamentom a vládam členských štátov, vnútroštátnym orgánom na ochranu údajov, 

EDPS, eu-LISA, ENISA, Agentúre pre základné práva, pracovnej skupine zriadenej 

podľa článku 29, Rade Európy, Kongresu Spojených štátov amerických, vláde 

Spojených štátov amerických, prezidentovi, vláde a parlamentu Brazílskej federatívnej 

republiky a generálnemu tajomníkovi OSN. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

 
„Povinnosti suveréna (nech je to panovník alebo zhromaždenie) vyplývajú z cieľa, 

pre ktorý mu Boh zveril zvrchovanú moc, 

totiž starať sa o bezpečnosť ľudu“ 

Hobbes, Leviatan (kapitola 30) 

 

„Nemôžeme našu spoločnosť chváliť pred ostatnými odchyľujúc sa 

od základných noriem, ktoré 

 ju robia hodnou chvály“ 

 Lord Bingham z Cornhill, 

Bývalý najvyšší sudca Anglicka a Walesu 

 

 

Metodika 

Od júla 2013 bol vyšetrovací výbor LIBE zodpovedný za nesmierne náročnú úlohu, ktorá 

spočívala v splnení poverenia1 pléna vo veľmi krátkom časovom horizonte trvajúcom menej 

ako šesť mesiacov, ktorá sa týkala vyšetrovania hromadného sledovania občanov EÚ 

elektronickými prostriedkami. 

Počas tohto obdobia sa uskutočnilo viac ako 15 vypočutí pokrývajúcich súbor jednotlivých 

špecifických otázok stanovených v uznesení zo 4. júla, ktoré sa opierali o predložené fakty 

odborníkov z EÚ a Spojených štátov vychádzajúce zo širokej škály vedomostí a odborných 

oblastí: inštitúcie EÚ, národné parlamenty, Kongres Spojených štátov, akademickí pracovníci, 

novinári, občianska spoločnosť, odborníci v oblasti bezpečnosti a technológií, a súkromné 

podniky. Okrem toho delegácia výboru LIBE navštívila 28. – 30. októbra 2013 Washington 

s cieľom stretnúť sa s predstaviteľmi výkonnej a zákonodarnej moci (s akademickými 

pracovníkmi, právnikmi, odborníkmi v oblasti bezpečnosti, obchodnými zástupcami)2. 

V meste bola v rovnakom čase delegácia Výboru pre zahraničné veci (AFET). Konalo sa 

niekoľko spoločných stretnutí. 

Spravodajca, tieňoví spravodajcovia3 z rôznych politických skupín a traja poslanci z výboru 

AFET4 spolu vypracovali sériu pracovných dokumentov5, ktoré umožnili predstaviť hlavné 

zistenia vyšetrovania. Spravodajca by chcel poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom 

a členom výboru AFET za ich úzku spoluprácu a angažovanosť na vysokej úrovni počas tohto 

celého náročného procesu. 

Rozsah problému 

                                                 
1
 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-

prov(2013)0322_en.pdf. 
2
 Pozri správu delegácie vo Washingtone. 
3
 Pozri prílohu I. 
4
 Zoznam tieňových spravodajcov: Axel Voss (PPE), Sophia in’t Veld (ALDE), Jan Philipp Albrecht 

(Verts/ALE), Timothy Kirkhope (EFD), Cornelia Ernst (GUE).  
5
 Zoznam všetkých členov AFET: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (PPE), Ana Gomes (S&D), Annemie 

Neyts-Uyttebroeck (ALDE). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
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Rastúci dôraz na bezpečnosť spolu s vývojom v oblasti technológií štátom umožňuje 

dozvedieť sa o občanoch viac ako kedykoľvek predtým. Keďže spravodajské služby môžu 

zhromažďovať údaje o obsahu komunikácie, ako aj metaúdaje, a sledovať elektronické 

činnosti občanov, najmä používanie inteligentných telefónov a tabletov, môžu sa 

v skutočnosti o človeku dozvedieť takmer všetko. To prispelo k zásadnému posunu 

v činnosti a praktikách spravodajských agentúr, a to od tradičnej koncepcie cieleného 

sledovania podľa potreby a primeraných opatrení v oblasti boja proti terorizmu, 

k systémom hromadného sledovania. 

Proces vzostupu hromadného sledovania nebol predmetom žiadnej predchádzajúcej 

verejnej diskusie či demokratického rozhodovania. Je potrebná diskusia o účele 

a rozsahu sledovania a jeho mieste v demokratickej spoločnosti. Je situácia, ktorá 

vznikla na základe odhalení Edwarda Snowdena znamením o všeobecnej zmene kurzu 

spoločnosti smerom k prijatiu konca súkromia výmenou za bezpečnosť? Čelíme 

porušeniu súkromia a intímnej sféry v takom veľkom rozsahu, že nielen zločinci, ale aj IT 

spoločnosti a spravodajské agentúry majú možnosť poznať každý detail života občana? Je to 

skutočnosť, ktorú máme prijať bez ďalších diskusií? Alebo je povinnosťou zákonodarcu 

prispôsobiť politiku a dostupné právne nástroje s cieľom obmedziť riziká a zabrániť ďalším 

škodám v prípade, že by sa k moci dostali menej demokratické sily? 

Reakcie na hromadné sledovanie a verejná diskusia  

Diskusia o hromadnom sledovaní sa v rámci EÚ neuskutočňuje rovnomerným spôsobom. 

V skutočnosti mnohé členské štáty neposkytujú skoro žiadny priestor verejným diskusiám 

a pozornosť médií sa medzi jednotlivými krajinami líši. Nemecko sa javí ako krajina, ktorá 

mala najsilnejšie reakcie na odhalenia, následkom ktorých boli rozsiahle verejné diskusie. 

V Spojenom kráľovstve a vo Francúzsku sa reakcie napriek vyšetrovaniam novín The 

Guardian a Le Monde zdajú byť obmedzené. Táto skutočnosť sa spája s údajnou účasťou ich 

štátnych spravodajských služieb na činnostiach NSA. Vyšetrovací výbor LIBE mal možnosť 

vypočuť hodnotné príspevky parlamentných orgánov dohľadu z Belgicka, Holandska, Dánska 

a dokonca aj Nórska. Britský a francúzsky parlament však odmietli účasť na vypočutiach. 

Tieto rozdiely znovu poukazujú na nerovnomernú úroveň kontrol a vyvážených právomocí 

v EÚ v týchto otázkach a na potrebu väčšej spolupráce medzi parlamentnými orgánmi 

zodpovednými za dohľad. 

Po zverejnení odhalení Edwarda Snowdena v masmédiách sa verejná diskusia zakladá na 

dvoch hlavných typoch reakcií. Na jednej strane sú tí, ktorí popierajú legitimitu zverejnených 

informácií na základe toho, že väčšina správ médií vychádza z nesprávneho výkladu. Mnohí 

navyše pochybujú, aj keď síce nevyvrátili odhalenia, o účinnosti zverejnení z dôvodu tvrdení, 

že tieto odhalenia spôsobujú bezpečnostné riziká v oblasti národnej bezpečnosti a boja proti 

terorizmu. 

Na druhej strane sú tí, ktorí sa domnievajú, že poskytnuté informácie vyžadujú informovanú 

verejnú diskusiu z dôvodu rozsahu problémov, ktoré tieto informácie spôsobujú v kľúčových 

oblastiach demokracie vrátane oblastí: právneho štátu, základných práv, súkromia občanov, 

verejnej zodpovednosti orgánov na presadzovanie práva a spravodajských služieb atď. To je 

určite prípad novinárov a redaktorov z najväčších svetových novín, ktorí boli oboznámení 

o odhaleniach vrátane The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, The Washington Post a Glenn 
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Greenwald. 

Dva typy uvedených reakcií sa zakladajú na skupine dôvodov, ktoré ak by sa zobrali do 

úvahy, môžu viesť k úplne protichodným rozhodnutiam o tom, ako by EÚ mala alebo nemala 

reagovať. 

Päť dôvodov nekonať 

 

– „Argument spravodajskej služby/národnej bezpečnosti“: žiadna právomoc EÚ 

Odhalenia Edwarda Snowdena sa týkajú Spojených štátov a spravodajských služieb 

niektorých členských štátov. Národná bezpečnosť však patrí do pôsobnosti jednotlivých 

členských štátov, a keďže EÚ nemá v týchto veciach žiadnu právomoc (okrem vnútornej 

bezpečnosti EÚ), nie je možné konať na úrovni EÚ. 

– „Argument terorizmu“: nebezpečenstvo informátora 

Akékoľvek nadväzné opatrenia na tieto odhalenia alebo ich samotné zohľadnenie ďalej 

oslabujú bezpečnosť Spojených štátov a EÚ, keďže neodsudzujú zverejnenie dokumentov, 

ktorých obsah, aj keď je podľa zúčastnených mediálnych subjektov redigovaný, môže 

poskytnúť cenné informácie teroristickým skupinám. 

– „Argument zrady“: nijaká legitimita pre informátora 

Akékoľvek začatie diskusie alebo plánovanie ďalších opatrení týkajúcich sa odhalení 

E. Snowdena je podľa niektorých návrhov Spojených štátov a Spojeného kráľovstva 

v podstate neobjektívne a irelevantné, keďže by boli založené na pôvodnej vlastizrade. 

– „Argument skutočnosti“: všeobecné strategické záujmy 

Aj keby sa potvrdili nejaké chyby a protiprávne činnosti, mala by ich vyvážiť potreba 

udržať špeciálny vzťah medzi Spojenými štátmi a Európou s cieľom zachovať spoločné 

hospodárske, obchodné a zahraničné záujmy politiky. 

– „Argument dobrej správy“: dôverovať svojej vláde 

Vlády Spojených štátov a EÚ sú demokraticky zvolené. V oblasti bezpečnosti by 

spravodajské služby v zásade mali dodržiavať demokratické normy, aj keď je ich cieľom 

boj proti terorizmu. Tento „predpoklad dobrej a zákonnej správy“ spočíva nielen na dobrej 

vôli držiteľov výkonných právomocí v týchto štátoch, ale aj na mechanizmoch kontrol 

a vyvážených právomocí, ktoré sú zakotvené v ich ústavných systémoch. 

Ako je vidieť, existuje veľa silných dôvodov, prečo nekonať. To môže vysvetliť, prečo sa 

väčšina vlád EÚ po niekoľkých počiatočných silných reakciách radšej rozhodla nekonať. 

Hlavná činnosť Rady ministrov spočívala vo vytvorení „transatlantickej skupiny odborníkov 

pre ochranu osobných údajov“, ktorá sa stretla trikrát a vypracovala záverečnú správu. 

V rámci druhej skupiny sa údajne stretli orgány Spojených štátov a členských štátov s cieľom 

diskutovať o otázkach spravodajských služieb, nie sú však dostupné žiadne informácie na túto 

tému. Európska rada sa zaoberala problémom sledovania len v rámci vyhlásenia hláv štátov 
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alebo predsedov vlád1. Doteraz len niekoľko národných parlamentov začalo s vyšetrovaniami.  

Päť dôvodov konať 

– „Argument hromadného sledovania“: v akej spoločnosti chceme žiť? 

Od prvého odhalenia v júni 2013 sa sústavne objavovali odkazy na román Georgea 

Orwella „1984“. Od útokov z 11. septembra dôraz na bezpečnosť a posun smerom 

k cielenému a konkrétnemu sledovaniu vážne poškodili a podkopali koncepciu ochrany 

súkromia. Dejiny Európy a Spojených štátov poukazujú na nebezpečenstvo vyplývajúce 

z hromadného sledovania a posun smerom k spoločnostiam bez súkromia. 

– „Argument základných práv“: 

Hromadné a nerozlíšené sledovanie ohrozuje základné práva občanov vrátane práva na 

súkromie, ochranu údajov, slobodu tlače, spravodlivý proces, ktoré sú zakotvené 

v zmluvách EÚ, Charte základných práv a EDĽP. Tieto práva nemožno obchádzať ani 

o nich vyjednávať výmenou za požadované výhody, ak nie sú riadne stanovené v rámci 

právnych nástrojov a v plnom súlade so zmluvami. 

– „Argument vnútornej bezpečnosti EÚ“: 

Právomoci na vnútroštátnej úrovni v oblasti záležitostí týkajúcich sa spravodajských 

služieb a národnej bezpečnosti nevylučujú paralelné právomoci EÚ. EÚ využila 

právomoci, ktoré na ňu boli prenesené v zmluvách EÚ v oblasti vnútornej bezpečnosti 

a rozhodla o celom rade právnych nástrojov a medzinárodných dohôd zameraných na boj 

proti závažnej trestnej činnosti a terorizmu, o vytvorení stratégie vnútornej bezpečnosti 

a agentúr pôsobiacich v tejto oblasti. Navyše sa vyvinuli ďalšie útvary odrážajúce potrebu 

zvýšenej spolupráce na úrovni EÚ v otázkach spravodajskej služby: INTCEN (začlenené 

v rámci ESVČ) a koordinátor proti terorizmu (pôsobiaci v rámci generálneho sekretariátu 

Rady), ktorým chýba právny základ. 

– „Argument nedostatočného dohľadu“ 

Napriek tomu, že spravodajské služby majú nenahraditeľnú funkciu pri ochrane pred 

vnútornými a vonkajšími hrozbami, musia fungovať v rámci zásad právneho štátu a k tomu 

potrebujú prísny a dôkladný mechanizmus dohľadu. Demokratický dohľad spravodajských 

činností sa vykonáva na vnútroštátnej úrovni, ale vzhľadom na medzinárodný charakter 

bezpečnostných hrozieb dnes prebieha obrovská výmena informácií medzi členskými 

štátmi a tretími krajinami, ako napríklad Spojenými štátmi. Je potrebné zlepšiť 

mechanizmy dohľadu na vnútroštátnej úrovni aj na úrovni EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa 

tradičné mechanizmy dohľadu nestali neúčinnými a zastaranými. 

– „Mrazivý účinok na médiá“ a ochrana informátorov  

                                                 
1
 Závery Európskej rady z 24. – 25. októbra 2013, a najmä: „Hlavy štátov a predsedovia vlád vzali na vedomie 

zámer Francúzska a Nemecka nadviazať dvojstranné rozhovory s USA s cieľom dospieť do konca roka 

k porozumeniu, pokiaľ ide o vzájomné vzťahy v tejto oblasti. Konštatovali, že k tejto iniciatíve sa môžu pripojiť 

aj ďalšie krajiny EÚ. Poukázali tiež na existenciu pracovnej skupiny EÚ a USA pre súvisiacu otázku ochrany 

údajov a vyzvali, aby sa v tejto súvislosti dosiahol rýchly a konštruktívny pokrok.“ 
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Odhalenia Edwarda Snowdena a následné správy médií zvýraznili kľúčovú úlohu médií 

v demokracii pri zabezpečovaní zodpovednosti vlád. Úloha médií a informátorov pri 

odhaľovaní možných nezákonností alebo zneužitia právomoci je mimoriadne dôležitá, keď 

mechanizmy dohľadu nie sú schopné predchádzať hromadnému sledovaniu ani zabezpečiť 

jeho nápravu. Reakcie orgánov Spojených štátov a Spojeného kráľovstva na médiá odhalili 

zraniteľné miesta tlače a informátorov a naliehavú potrebu, aby sa robilo viac na ich ochranu. 

Od Európskej únie sa vyžaduje, aby si vybrala medzi nezmenenou súčasnou politikou 

(dostatočné dôvody nekonať a čakať, ako sa situácia vyvinie) a politikou kontroly skutočného 

stavu (sledovanie nie je novou záležitosťou, ale existuje dostatok dôkazov o neobvyklom 

rozsahu pôsobnosti a kapacít spravodajských agentúr, v dôsledku čoho je potrebné, aby EÚ 

konala). 

Habeas corpus v sledovanej spoločnosti  

V roku 1679 britský parlament prijal zákon Habeas Corpus Act, ktorý bol významným 

krokom vpred smerom k zabezpečeniu práva na sudcu v období konkurenčných súdnych 

právomocí a kolíznych noriem. V súčasnosti naše demokracie zaručujú príslušné práva 

odsúdenej osobe alebo väzňovi, ktorý osobne fyzicky podlieha trestnému konaniu alebo sa 

podrobuje súdnemu konaniu. Jeho alebo jej údaje, ktoré sa zaslali, spracovali, skladovali 

a sledovali v rámci digitálnej siete však vytvárajú „schránku osobných údajov“, akúsi 

digitálnu schránku špecifickú pre každého jednotlivca, ktorá umožňuje odhaliť veľa z jeho 

alebo jej totožnosti, zvykov a preferencií všetkých druhov.  

Habeas corpus sa uznáva ako základný právny nástroj na ochranu osobnej slobody proti 

svojvoľnému štátnemu zásahu. V súčasnosti je potrebné rozšíriť a prispôsobiť zásadu habeas 

corpus digitálnej dobe. Ide o právo na súkromie, rešpektovanie integrity a dôstojnosti 

jednotlivca. Hromadné zhromažďovanie údajov bez ohľadu na pravidlá EÚ pre ochranu 

osobných údajov a konkrétne porušenia zásady proporcionality v spravovaní dát sú v rozpore 

s ústavnými tradíciami členských štátov a základmi európskeho ústavného poriadku.  

Dnes je hlavnou novinkou, že tieto riziká nevznikajú len v rámci trestných činností (proti 

ktorým zákonodarca EÚ prijal rad nástrojov) alebo z možných kybernetických útokov vlád 

krajín so slabším demokratickým zázemím. Skutočnosťou je, že takéto riziká môžu prísť aj zo 

strany orgánov na presadzovanie práva a spravodajských služieb demokratických krajín, ktoré 

uplatňujú na občanoch EÚ alebo spoločnostiach kolízne normy, čo vedie k oslabeniu právnej 

istoty a k možným porušeniam práv bez riadnych mechanizmov nápravy.  

Je potrebná správa sietí s cieľom zaistiť bezpečnosť osobných údajov. Skôr než sa vybudovali 

moderné štáty, nebolo možné zaručiť bezpečnosť na cestách alebo v uliciach miest a fyzická 

integrita bola ohrozená. V súčasnosti nie sú informačné diaľnice bezpečné, aj napriek tomu, 

že sú dôležitou súčasťou každodenného života. Integrita a digitálne osobné údaje musia byť, 

pochopiteľne, zabezpečené proti zneužitiu zločincami, ale aj proti možnému zneužitiu moci 

štátnymi orgánmi alebo dodávateľmi a súkromnými spoločnosťami, ktoré sú poverené tajným 

súdnym príkazom. 

Odporúčania vyšetrovacieho výboru LIBE 

Mnohé problémy, ktorým dnes čelíme sa veľmi podobajú problémom odhaleným v rámci 
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vyšetrovania Európskeho parlamentu z roku 2001 týkajúceho sa programu Echelon. 

Skutočnosť, že predchádzajúci zákonodarcovia nemohli uplatniť opatrenia nadväzujúce na 

zistenia a odporúčania z vyšetrovania Echelon, by mala byť pre toto vyšetrovanie základným 

ponaučením. To je dôvod, prečo toto uznesenie, uznávajúce rozsah príslušných odhalení a ich 

pokračujúci charakter, plánuje dopredu a zabezpečuje, aby sa v rámci budúceho poslaneckého 

mandátu vymedzili konkrétne návrhy na následné opatrenia s cieľom zabezpečiť, že zistenia 

ostanú jednou z hlavných priorít politického programu EÚ. 

Na základe tohto hodnotenia by chcel spravodajca predložiť tieto opatrenia na hlasovanie 

Parlamentu: 

Európsky habeas corpus v digitálnej oblasti na ochranu súkromia založený na siedmich 

opatreniach: 

opatrenie 1: prijať súbor opatrení v oblasti ochrany údajov v roku 2014, 

opatrenie 2: uzavrieť zastrešujúcu dohodu medzi EÚ a Spojenými štátmi s cieľom 

zabezpečiť riadne mechanizmy uplatňovania nárokov na nápravu pre občanov EÚ 

v prípade prenosu údajov z EÚ do Spojených štátov na účely presadzovania práva, 

opatrenie 3: pozastaviť „bezpečný prístav“, kým sa nevykoná celkové preskúmanie 

a neodstránia sa súčasné medzery, pričom treba zabezpečiť, aby sa prenos 

osobných údajov z Únie do Spojených štátov na komerčné účely uskutočnil len 

v súlade s najprísnejšími normami EÚ, 

opatrenie 4: pozastaviť dohodu o TFTP, kým i) sa neuzatvoria rokovania 

o zastrešujúcej dohode; ii) sa neukončí dôkladné vyšetrovanie založené na analýze 

EÚ a riadne sa nevyriešia všetky otázky, ktoré Parlament uviedol vo svojom 

uznesení z 23. októbra,  

opatrenie 5: chrániť zásadu právneho štátu a základné práva občanov EÚ 

s osobitným zameraním na ohrozenie slobody tlače a služobného tajomstva (vrátane 

vzťahu medzi právnym zástupcom a klientom), ako aj na zvýšenú ochranu 

informátorov, 

opatrenie 6: vytvoriť európsku stratégiu pre nezávislosť v oblasti informačných 

technológií (na vnútroštátnej aj európskej úrovni),  

opatrenie 7: vytvoriť z EÚ referenčný subjekt pre demokratickú a neutrálnu správu 

internetu. 

Po ukončení vyšetrovania by mal Európsky parlament naďalej pôsobiť ako dozorný orgán pre 

práva občanov EÚ s týmto harmonogramom monitorovania vykonávania: 

 apríl – júl 2014: monitorovacia skupina založená na vyšetrovacej skupine 

výboru LIBE, zodpovedná za monitorovanie všetkých nových odhalení 

v médiách týkajúcich sa vyšetrovacieho mandátu a za kontrolu vykonávania 

tohto uznesenia, 
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 od júla 2014: stály mechanizmus dohľadu nad prenosom údajov a súdnymi 

opravnými prostriedkami v príslušnom výbore, 

 jar 2014: formálna výzva určená Európskej rade, aby začlenila európsky 

habeas corpus v digitálnej oblasti do usmernení, ktoré sa prijmú podľa článku 

68 ZFEÚ,  

 jeseň 2014: záväzok, aby sa európsky habeas corpus v digitálnej oblasti 

a príslušné odporúčania používali ako hlavné kritériá pri schvaľovaní budúcej 

Komisie, 

 2014 – 2015: skupina pre dôveru/údaje/práva občanov, ktorá sa bude 

pravidelne schádzať medzi Európskym parlamentom a Kongresom Spojených 

štátov, ako aj s ostatnými zapojenými parlamentmi tretích krajín vrátane 

Brazílie, 

 2014 – 2015: konferencia s orgánmi európskych národných parlamentov 

vykonávajúcimi dohľad nad spravodajskými službami, 

 2015: konferencia európskych expertov na vysokej úrovni z rozličných oblastí 

súvisiacich s bezpečnosťou informačných technológií (vrátane matematiky, 

šifrovania, technológií na zvýšenie ochrany súkromia atď.) s cieľom pomôcť 

posilniť stratégiu EÚ v oblasti informačných technológií v nasledujúcom 

legislatívnom období. 
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PRÍLOHA I: ZOZNAM PRACOVNÝCH DOKUMENTOV 

 
Vyšetrovanie uskutočnené výborom LIBE 

 

 

Spravodajca 

a tieňoví 

spravodajcovi

a  

ako 

spoluautori 

 

Témy 

 

Uznesenie 

Európskeho 

parlamentu 

zo 4. júla 2013 

(pozri odseky 15 –

 16) 

 

Moraes 

(S&D) 

Programy Spojených štátov a EÚ na sledovanie a ich 

vplyv na základné práva občanov EÚ 

 

16 písm. a), b), c), 

d) 

Voss 

(PPE) 

Činnosti sledovania Spojených štátov, pokiaľ ide 

o údaje EÚ a ich možné právne dôsledky pre 

transatlantické dohody a spoluprácu 

  

16 písm. a), b), c) 

In’t Veld 

(ALDE) 

a Ernst 

(GUE) 

Demokratický dohľad nad spravodajskými službami 

členských štátov a spravodajskými orgánmi EÚ 

 

15, 16 písm. a), c), 

e) 

Albrecht 

(Verts/ALE) 

Vzťah medzi postupmi sledovania v EÚ a Spojených 

štátoch a ustanoveniami EÚ na ochranu údajov 

16 písm. c), e), f) 

Kirkhope 

(ECR) 

Rozsah medzinárodnej, európskej a národnej 

bezpečnosti z pohľadu EÚ  

 

16 písm. a), b) 

Členovia 

výboru AFET 

3 

Aspekty zahraničnej politiky súvisiace s vyšetrovaním 

hromadného sledovania občanov EÚ elektronickými 

prostriedkami 

 

16 písm. a), b), f) 
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PRÍLOHA II: ZOZNAM VYPOČUTÍ A EXPERTOV 

 

VYŠETROVANIE USKUTOČNENÉ VÝBOROM LIBE  

TÝKAJÚCE SA PROGRAMU NÁRODNEJ BEZPEČNOSTNEJ AGENTÚRY 

SPOJENÝCH ŠTÁTOV NA SLEDOVANIE,  

ORGÁNOV SLEDOVANIA V RÔZNYCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH 

A ICH VPLYVU NA ZÁKLADNÉ PRÁVA OBČANOV EÚ A NA TRANSATLANTICKÚ 

SPOLUPRÁCU V OBLASTI SPRAVODLIVOSTI A VNÚTORNÝCH VECÍ 

 

 

Po uznesení Európskeho parlamentu zo 4. júla 2013 (odsek 16) uskutočnil výbor LIBE sériu 

vypočutí zameraných na zhromaždenie informácií súvisiacich s rôznymi príslušnými 

aspektmi, posúdenie vplyvu príslušných činností sledovania, a to najmä na základné práva 

a pravidlá na ochranu údajov, preskúmanie mechanizmu nápravy a presadenie odporúčaní na 

ochranu práv občanov EÚ, ako aj na posilnenie bezpečnosti IT inštitúcií EÚ. 

 

 
 

Dátum Predmet Experti 

5. september 

2013 15.00 – 

18.30 h (BXL)  

 

– Výmena názorov s novinármi, 

ktorí odhalili prípad a zverejnili 

skutočnosti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Ďalšie činnosti Dočasného 

výboru pre odpočúvací systém 

ECHELON 

 

 Jacques FOLLOROU, Le Monde 

 Jacob APPELBAUM, 

investigatívny novinár, vývojár 

softvéru a výskumník v oblasti 

počítačovej bezpečnosti v 

projekte Tor Project 

 Alan RUSBRIDGER, 

šéfredaktor Guardian News and 

Media (prostredníctvom 

videokonferencie)  

 

 Carlos COELHO (poslanec EP), 

bývalý predseda Dočasného 

výboru pre odpočúvací systém 

ECHELON 

 Gerhard SCHMID (bývalý 

poslanec EP a spravodajca 

správy o systéme ECHELON z 

roku 2001) 

 Duncan CAMPBELL, 

investigatívny novinár a autor 

správy útvaru STOA s názvom 

Interception Capabilities 2000 

(Možnosti odpočúvania v roku 

2000) 
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12. september 

2013 

10.00 – 12.00 

h (STR) 

– Spätná väzba zo zasadnutia 

transatlantickej skupiny expertov 

EÚ a Spojených štátov pre ochranu 

údajov z 19. – 20. septembra 2013 

– pracovná metóda a spolupráca 

s výborom LIBE pri vyšetrovaní 

(za zatvorenými dverami) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Výmena názorov s pracovnou 

skupinou pre ochranu údajov 

zriadenou podľa článku 29 

 Darius ŽILYS, člen 

predsedníctva Rady, riaditeľ 

oddelenia pre medzinárodné 

právo, litovské ministerstvo 

spravodlivosti (spolupredseda 

pracovnej skupiny ad hoc EÚ 

a Spojených štátov pre ochranu 

údajov)  

 Paul NEMITZ, riaditeľ GR 

JUST, Európska komisia 

(spolupredseda pracovnej 

skupiny ad hoc EÚ a Spojených 

štátov pre ochranu údajov) 

 Reinhard PRIEBE, riaditeľ GR 

HOME, Európska komisia 

(spolupredseda pracovnej 

skupiny ad hoc EÚ a Spojených 

štátov pre ochranu údajov) 

 

 Jacob KOHNSTAMM, predseda 

24. september 

2013 9.00 – 

11.30 h 

a 15.00 – 

18.30 h (BXL) 

 

Za účasti 

výboru AFET 

– Obvinenia NSA z využívania 

údajov databázy SWIFT 

v programe na sledovanie 

financovania terorizmu (TFTP) 

 

 

 

 

 

– Spätná väzba zo zasadnutia 

transatlantickej skupiny expertov 

EÚ a Spojených štátov pre ochranu 

údajov z 19. – 20. septembra 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cecilia MALMSTRÖM, členka 

Európskej komisie 

 Rob WAINWRIGHT, riaditeľ 

Europolu 

 Blanche PETRE, hlavná právna 

zástupkyňa spoločnosti SWIFT 

 

 Darius ŽILYS, člen 

predsedníctva Rady, riaditeľ 

oddelenia pre medzinárodné 

právo, litovské ministerstvo 

spravodlivosti (spolupredseda 

pracovnej skupiny ad hoc EÚ 

a Spojených štátov pre ochranu 

údajov)  

 Paul NEMITZ, riaditeľ GR 

JUST, Európska komisia 

(spolupredseda pracovnej 

skupiny ad hoc EÚ a Spojených 

štátov pre ochranu údajov)  

 Reinhard PRIEBE, riaditeľ GR 

HOME, Európska komisia 

(spolupredseda pracovnej 

skupiny ad hoc EÚ a Spojených 

štátov pre ochranu údajov)  
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– Výmena názorov s predstaviteľmi 

občianskej spoločnosti Spojených 

štátov (časť I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Účinnosť sledovania v boji proti 

trestnej činnosti a terorizmu 

v Európe 

 

 

 

– Prezentácia štúdie o programoch 

Spojených štátov na sledovanie 

a ich vplyve na ochranu osobných 

údajov občanov EÚ 

 Jens-Henrik JEPPESEN, 

riaditeľ, európske záležitosti, 

Center for Democracy 

& Technology (CDT) 

 Greg NOJEIM, hlavný advokát 

a riaditeľ Projektu slobody, 

bezpečnosti a technológií 

(Project on Freedom, Security 

& Technology), Center for 

Democracy & Technology 

(CDT) (prostredníctvom 

videokonferencie) 

 

 Dr. Reinhard KREISSL, 

koordinátor, projekt Increasing 

Resilience in Surveillance 

Societies (IRISS) 

(prostredníctvom 

videokonferencie) 

 

 Caspar BOWDEN, nezávislý 

výskumník, bývalý hlavný 

poradca spoločnosti Microsoft 

v oblasti ochrany osobných 

údajov, autor správy o tematickej 

sekcii, ktorú dal vypracovať 

výbor LIBE o programoch 

Spojených štátov na sledovanie 

a ich vplyve na ochranu 

osobných údajov občanov EÚ 

30. september 

2013 15.00 – 

18.30 h (Bxl) 

Za účasti 

výboru AFET 

– Výmena názorov s predstaviteľmi 

občianskej spoločnosti Spojených 

štátov (časť II) 

 

 

 

 

– Činnosti informátorov v oblasti 

sledovania a ich právna ochrana

  

 Marc ROTENBERG, 

Informačné centrum 

elektronickej ochrany osobných 

údajov (EPIC) 

 Catherine CRUMP, Americká 

únia pre občianske slobody 

(ACLU) 

 

Vyhlásenia informátorov: 

 Thomas DRAKE, bývalý 

výkonný riaditeľ NSA 

 J. Kirk WIEBE, bývalý vedúci 

analytik NSA 

 Annie MACHON, bývalá 

spravodajská dôstojníčka MI5 

 

Vyhlásenia mimovládnych 
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organizácií k právnej ochrane 

informátorov: 

 Jesselyn RADACK, právnička 

a zástupkyňa šiestich 

informátorov, Government 

Accountability Project  

 John DEVITT, Transparency 

International Ireland 

3. október 

2013 

16.00 – 18.30 

h (BXL) 

– Obvinenia 

z „hekovania“/odpočúvania 

systémov Belgacom  

spravodajskými službami (UK 

GCHQ) 

 

 Geert STANDAERT, 

viceprezident, Service Delivery 

Engine, BELGACOM S.A. 

 Dirk LYBAERT, generálny 

tajomník, BELGACOM S.A.  

 Frank ROBBEN, Commission de 

la Protection de la Vie Privée 

Belgique, spoluspravodajca 

dokumentácie Belgacom  

7. október 

2013 19.00 – 

21.30 h (STR) 

– Vplyv programov Spojených 

štátov na sledovanie na zákon 

Spojených štátov o bezpečnom 

prístave 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Vplyv programov Spojených 

štátov na sledovanie na iné nástroje 

medzinárodného prenosu (zmluvné 

doložky, záväzné firemné pravidlá) 

 Dr. Imke SOMMER, Die 

Landesbeauftragte für 

Datenschutz und 

Informationsfreiheit der Freien 

Hansestadt Bremen 

(NEMECKO)  

 Christopher CONNOLLY – 

Galexia 

 Peter HUSTINX, európsky 

dozorný úradník pre ochranu 

údajov (EDPS) 

 

 Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 

predsedníčka výboru CNIL 

(FRANCÚZSKO)  

14. október 

2013 15.00 – 

18.30 h (BXL) 

– Hromadné sledovanie občanov 

EÚ a na medzinárodnej úrovni 

elektronickými prostriedkami 

 

 

 

 

 

 

 Rada Európy a 

 

 

 Martin SCHEININ, bývalý 

osobitný spravodajca OSN pre 

podporu a ochranu ľudských 

práv v boji proti terorizmu, 

profesor Európskeho 

univerzitného inštitútu a vedúci 

projektu SURVEILLE v rámci 

RP7  

 

 Sudca Bostjan ZUPANČIČ, 

sudca Európskeho súdu pre 

ľudské práva (prostredníctvom 
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 právo EÚ 

 

 

– Súdne prípady týkajúce sa 

programov na sledovanie 

videokonferencie)  

 

 Douwe KORFF, profesor práva, 

London Metropolitan University  

 

 Dominique GUIBERT, 

viceprezidentka Ligue des Droits 

de l’Homme (LDH) 

 Nick PICKLES, riaditeľ Big 

Brother Watch 

 Constanze KURZ, počítačová 

výskumníčka, projektová vedúca 

vo Forschungszentrum für 

Kultur und Informatik 

7. november 

2013 

9.00 – 11.30 h 

a 15.00 – 

18.30 h (BXL) 

– Úloha centra EÚ INTCEN 

v spravodajských činnostiach EÚ 

(za zatvorenými dverami) 

 

 

– Národné programy na hromadné 

sledovanie osobných údajov 

v členských štátoch EÚ a ich 

zlučiteľnosť s právom EÚ 

 

 

 

 

 

 

– Úloha parlamentného dohľadu 

nad spravodajskými službami na 

vnútroštátnej úrovni v časoch 

hromadného sledovania (časť I)  

(Benátska komisia)  

(UK) 

 

 

 

 

 

 

 

– Transatlantická skupina expertov 

EÚ a Spojených štátov 

 Ilkka SALMI, riaditeľ Centra EÚ 

pre analýzu spravodajských 

informácií (INTCEN) 

 

 Dr. Sergio CARRERA, hlavný 

výskumný pracovník a vedúci 

sekcie SVV, Centrum pre 

európske politické štúdie 

(CEPS), Brusel 

 Dr. Francesco RAGAZZI, 

odborný asistent pre 

medzinárodné 

vzťahy, Univerzita v Leidene 

 

 Iain CAMERON, člen Európskej 

komisie pre demokraciu 

prostredníctvom práva – 

Benátskej komisie 

 Ian LEIGH, profesor práva, 

Univerzita v Durhame 

 David BICKFORD, bývalý 

riaditeľ právneho oddelenia 

bezpečnostných 

a spravodajských agentúr MI5 

a MI6 

 Gus HOSEIN, výkonný riaditeľ, 

Privacy International 

 

 Paul NEMITZ, riaditeľ – 

základné práva a občianstvo, GR 

JUST, Európska komisia 

 Reinhard PRIEBE, riaditeľ – 

krízové riadenie a vnútorná 
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bezpečnosť, GR Home, 

Európska komisia 

11. november 

2013 

15.00 – 18.30 

h (BXL) 

– Programy Spojených štátov na 

sledovanie a ich vplyv na ochranu 

osobných údajov občanov EÚ 

(vyhlásenie Jima 

SENSENBRENNERA, člena 

Kongresu Spojených štátov) 

 

 

 

– Úloha parlamentného dohľadu 

nad spravodajskými službami na 

vnútroštátnej úrovni v časoch 

hromadného sledovania (NL, SW) 

(časť II) 

 

 

 

 

 

 

– Programy Národnej 

bezpečnostnej agentúry Spojených 

štátov na hromadné sledovanie 

elektronickými prostriedkami 

a úloha IT spoločností (Microsoft, 

Google, Facebook)  

 Jim SENSENBRENNER, 

Snemovňa reprezentantov 

Spojených štátov (člen Výboru 

pre justíciu a predseda 

Podvýboru pre trestnú činnosť, 

terorizmus, vnútornú bezpečnosť 

a vyšetrovanie) 

 

 Peter ERIKSSON, predseda 

Ústavného výboru, švédsky 

parlament (Riksdag) 

 A. H. VAN DELDEN, predseda 

holandského nezávislého 

kontrolného výboru 

spravodajských 

a bezpečnostných služieb 

(CTIVD) 

 

 Dorothee BELZ, 

viceprezidentka, právne 

a firemné záležitosti, Microsoft 

EMEA (Európa, Stredný východ 

a Afrika) 

 Nicklas LUNDBLAD, riaditeľ, 

verejná politika a vzťahy so 

štátnymi inštitúciami, Google 

 Richard ALLAN, riaditeľ pre 

oblasť verejnej politiky EMEA, 

Facebook  

 

14. november 

2013 15.00 – 

18.30 h (BXL) 

Za účasti 

výboru AFET 

– Bezpečnosť IT inštitúcií EÚ (časť 

I) (EP, COM (CERT-EU), (eu-

LISA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Úloha parlamentného dohľadu 

nad spravodajskými službami na 

vnútroštátnej úrovni v časoch 

hromadného sledovania (časť III) 

 Giancarlo VILELLA, generálny 

riaditeľ, GR ITEC, Európsky 

parlament 

 Ronald PRINS, riaditeľ 

a spoluzakladateľ spoločnosti 

Fox-IT 

 Freddy DEZEURE, vedúci 

osobitnej skupiny CERT-EU, 

GR DIGIT, Európska komisia 

 Luca ZAMPAGLIONE, 

bezpečnostný úradník, eu-LISA 

 

 Armand DE DECKER, 

podpredseda belgického senátu, 

člen Monitorovacieho výboru 
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(BE, DA) Výboru pre dohľad nad 

spravodajskými službami  

 Guy RAPAILLE, predseda 

Výboru pre dohľad nad 

spravodajskými službami 

(Comité R) 

 Karsten LAURITZEN, člen 

Výboru pre právne veci, hovorca 

pre právne veci – Danish 

Folketing 

18. november 

2013 19.00 – 

21.30 h (STR) 

– Súdne prípady a iné sťažnosti na 

národné programy na sledovanie 

(časť II) (poľská mimovládna 

organizácia) 

 Dr. Adam BODNAR, 

podpredseda správnej rady, 

Helsinský výbor pre ľudské 

práva (Poľsko) 

2. december 

2013 15.00 – 

18.30 h (BXL)  

– Úloha parlamentného dohľadu 

nad spravodajskými službami na 

vnútroštátnej úrovni v časoch 

hromadného sledovania (časť IV) 

(Nórsko) 

 Michael TETZSCHNER, člen 

Stáleho výboru pre kontrolu 

a ústavné veci, Nórsko 

(Stortinget) 

5. december 

2013 15.00 – 

18.30 h (BXL) 

– Bezpečnosť IT inštitúcií EÚ (časť 

II) 

 

 

 

 

 

 

– Vplyv hromadného sledovania na 

dôvernosť vzťahov medzi právnym 

zástupcom a klientom 

 Olivier BURGERSDIJK, vedúci 

odboru stratégie, Európske 

centrum pre počítačovú 

kriminalitu, EUROPOL 

 Prof. Udo HELMBRECHT, 

výkonný riaditeľ, ENISA 

 Florian WALTHER, nezávislý 

konzultant v oblasti bezpečnosti 

IT 

 Jonathan GOLDSMITH, 

generálny tajomník, Rada 

advokátskych komôr Európy 

(CCBE) 

9. december 

2013 

(STR) 

– Opätovné budovanie dôvery 

v toky údajov medzi EÚ 

a Spojenými štátmi 

 

 

– Uznesenie Rady Európy č. 1954 

(2013) o národnej bezpečnosti 

a prístupe k informáciám 

 Viviane REDING, 

podpredsedníčka Európskej 

komisie 

 

 Arcadio DÍAZ TEJERA, člen 

španielskeho senátu, člen 

Parlamentného zhromaždenia 

Rady Európy a spravodajca jej 

uznesenia č. 1954 (2013) 

o národnej bezpečnosti a prístupe 

k informáciám 

17. –

 18. december 

(BXL) 

Parlamentný vyšetrovací výbor pre 

špionáž v brazílskom senáte 

(videokonferencia) 

 

 Vanessa GRAZZIOTIN, 

predsedníčka Parlamentného 

vyšetrovacieho výboru pre 

špionáž 
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IT prostriedky na ochranu 

osobných údajov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výmena názorov s novinárom, 

ktorý zverejnil skutočnosti (časť II) 

(videokonferencia) 

 

 

 Ricardo DE REZENDE 

FERRAÇO, spravodajca 

Parlamentného vyšetrovacieho 

výboru pre špionáž 

 

 Bart PRENEEL, profesor 

počítačovej bezpečnosti 

a priemyselnej kryptografie na 

Univerzite KU Leuven 

v Belgicku 

 Stephan LECHNER, riaditeľ, 

Inštitút pre ochranu a bezpečnosť 

občanov (IPSC), Spoločné 

výskumné centrum (JRC), 

Európska komisia 

 Dr. Christopher SOGHOIAN, 

hlavný technológ, projekt Prejav, 

ochrana osobných údajov 

a technológia, Americká únia pre 

občianske slobody 

 Christian HORCHERT, 

konzultant v oblasti bezpečnosti 

IT, Nemecko 

 

 Glenn GREENWALD, 

spisovateľ a novinár 

zameriavajúci sa na národnú 

bezpečnosť a občianske slobody, 

bývalý pracovník novín The 

Guardian 
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PRÍLOHA III: ZOZNAM ODBORNÍKOV, KTORÍ SA ODMIETLI ZÚČASTNIŤ 

VEREJNÝCH VYPOČUTÍ V RÁMCI VYŠETROVANIA VÝBORU LIBE 

1. Odborníci, ktorí neprijali pozvanie predsedu výboru LIBE 

Spojené štáty 

 Keith Alexander, americký armádny generál, riaditeľ NSA1 

 Robert S. Litt, generálny právny zástupca, úrad riaditeľa štátnej spravodajskej služby2 

 Robert S. Wood, chargé d’affaires, zástupca Spojených štátov pri Európskej únii 

Spojené kráľovstvo 

 Sir Iain Lobban, riaditeľ vládneho komunikačného ústredia Spojeného kráľovstva 

(GCHQ) 

Francúzsko 

 pán Bajolet, Directeur général de la Sécurité Extérieure, Francúzsko 

 pán Calvar, Directeur Central de la Sécurité Intérieure, Francúzsko 

Holandsko 

 Roland Plasterk, minister vnútra a záležitostí kráľovstva, Holandsko 

 Ivo Opstelten, minister bezpečnosti a spravodlivosti, Holandsko 

Poľsko 

 Dariusz Łuczak, riaditeľ poľskej Agentúry pre vnútornú bezpečnosť 

 Maciej Hunia, riaditeľ poľskej agentúry pre zahraničné spravodajstvo 

Súkromné spoločnosti z oblasti IT 

 Tekedra N. Mawakana, globálna riaditeľka pre oblasť verejného poriadku 

a zastupujúca generálna právna zástupkyňa, Yahoo 

 Dr. Saskia Horsch, členka vyššieho manažmentu pre oblasť verejného poriadku, 

Amazon   

                                                 
1 Spravodajca sa s pánom Alexandrom stretol spoločne s predsedom Brokom a senátorom Fenstainom 

29. októbra 2013 vo Washingtone. 
2 Delegácia výboru LIBE sa s pánom Littom stretla 29. októbra 2013 vo Washingtone. 
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Telekomunikačné spoločnosti z EÚ 

 pani Douriaux, Orange 

 Larry Stone, predseda skupiny pre oblasť verejných a vládnych záležitostí, British 

Telecom, Spojené kráľovstvo 

 Telekom, Nemecko 

 Vodafone  

2. Odborníci, ktorí neodpovedali na pozvanie predsedu výboru LIBE 

Nemecko 

 Gerhard Schindler, Präsident des Bundesnachrichtendienstes 

Holandsko 

 pani Berndsen-Jansen, Voorzitter Vaste Kamer Commissie voor Binnenlandse Zaken 

Tweede Kamer der Staten-Generaal, Nederland  

 Rob Bertholee, Directeur Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD) 

Švédsko 

 Ingvar Åkesson, rádiové centrum pre národnú bezpečnosť  

(Försvarets radioanstalt, FRA) 






