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Pozmeňujúci návrh  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Zarážka 11 a (nová) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

   – so zreteľom na strategický rámec 
a akčný plán EÚ pre ľudské práva 
a demokraciu prijatý 25. júna 2012, 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie C a (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Ca. keďže od útokov z 11. septembra EÚ 
zaviedla 239 protiteroristických opatrení, 
a to: 26 akčných plánov a strategických 
dokumentov, 25 nariadení, 15 smerníc, 
11 rámcových rozhodnutí, 25 rozhodnutí, 
1 jednotnú akciu, 3 spoločné pozície, 
4 uznesenia, 111 záverov Rady 
a 8 medzinárodných dohôd1; 

______________ 
1 Pozri: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-
terrorism-measures/. 
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Pozmeňujúci návrh  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odôvodnenie F a (nové) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  Fa. keďže je naliehavo potrebné jednotné 
právne vymedzenie pojmu vytváranie 
profilov, ktoré by bolo založené na 
príslušných základných právach a 
normách v oblasti ochrany údajov, aby sa 
znížila neistota v súvislosti s tým, ktoré 
činnosti sú zakázané a ktoré nie; 
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Pozmeňujúci návrh  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 6 a (nový)  

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  6a. varuje, že nedostatok vyhliadok na 
úplné začlenenie do spoločnosti v 
dôsledku chudoby a nezamestnanosti by 
mohlo u jednotlivcov viesť k pocitu 
bezmocnosti, či dokonca k deštruktívnemu 
sebapresadzujúcemu správaniu, ktoré 
bude mať extrémistický charakter a vyústi 
do útokov na spoločnosť ako takú; vyzýva 
členské štáty, aby zintenzívnili úsilie o 
znižovanie chudoby a ponúkali vyhliadky 
na zamestnanie a posilnenie a 
rešpektovanie jednotlivca;  
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Pozmeňujúci návrh  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 11 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

11. vyzýva členské štáty, aby optimálne 
využívali existujúce platformy, databázy a 
systémy varovania na európskej úrovni, 
ako sú Schengenský informačný systém 
(SIS) a systém vopred poskytovaných 
informácií o cestujúcich (APIS); 

11. vyzýva členské štáty, aby optimálne 
využívali existujúce platformy, databázy a 
systémy varovania na európskej úrovni, 
ako sú Schengenský informačný systém 
(SIS) a systém vopred poskytovaných 
informácií o cestujúcich (APIS), a aby 
orgánom presadzovania práva umožnili 
prístup k telefonickým údajom a údajom o 
cestujúcich v prípade podozrivých osôb 
alebo dokonca skupín podozrivých osôb, 
ak sa spájajú s konkrétnou hrozbou; 
orgány presadzovania práva musia v 
prvom rade využívať tieto možnosti 
a zintenzívniť svoju spoluprácu, okrem 
iného vytváraním spoločných 
vyšetrovacích tímov a s pomocou agentúr 
EÚ ako Europol, Eurojust a CEPOL;  
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Pozmeňujúci návrh  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 20 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  20a. vyzýva Komisiu, aby formálne 
preskúmala návrh o systéme osobných 
záznamov o cestujúcich EÚ (PNR EÚ) z 
hľadiska kritérií, ktoré stanovil Súdny 
dvor vo svojom rozsudku o uchovávaní 
údajov; poveruje svoju právnu službu, aby 
do šiestich týždňov od prijatia tohto 
uznesenia uskutočnila podobné 
preskúmanie; trvá na tom, že všeobecný 
program sledovania1, ktorý je zahrnutý v 
návrhu PNR EÚ, nemožno prijať pred 
tým, než Súdny dvor vydá svoje stanovisko 
k dohode medzi EÚ a Kanadou o prenose 
a používaní osobného záznamu o 
cestujúcom, ako to požadoval Parlament v 
novembri 20142; 

____________ 
1 SJ-0890/14, odseky 63 a 64.  
2 Prijaté texty, P8_TA(2014)005 (25. novembra 
2014). 
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Pozmeňujúci návrh  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 18 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  18a. pripomína svoju výzvu na podporu 
šifrovania komunikácie vo všeobecnosti 
vrátane e-mailovej komunikácie a SMS 
komunikácie1; zdôrazňuje, že zákaz 
šifrovania by poškodil ochranu osobných 
údajov poskytovaných prostredníctvom 
komunikačných, obchodných a 
finančných sietí a vládnych a kritických 
infraštruktúrnych systémov, pričom by 
umožnil ich zachytávanie na zločinecké a 
iné účely; 

____________ 
1Uznesenie z 12. marca 2014 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, Prijaté texty, 
P7_TA(2014)0230, odsek 107. 
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Pozmeňujúci návrh  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 7 a (nový) 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

  7a. opakuje, že cieľom nášho systému 
trestného súdnictva by mala byť náprava 
jednotlivcov, aby už nepredstavovali riziko 
pre spoločnosť po návrate do nej; vyzýva 
členské štáty, aby investovali do ľudských 
zdrojov potrebných na tento účel; 
vyjadruje podporu deradikalizačným 
iniciatívam, napríklad iniciatíve dánskeho 
mesta Aarhus; 
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Pozmeňujúci návrh  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

v mene skupiny Verts/ALE 
 
Návrh spoločného uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Protiteroristické opatrenia 

Návrh spoločného uznesenia 

Odsek 21 

 
Návrh spoločného uznesenia Pozmeňujúci návrh 

21. rozhodne podporuje lepšiu výmenu 
informácií medzi orgánmi presadzovania 
práva členských štátov a agentúrami EÚ; 
ďalej zdôrazňuje, že treba zlepšiť, 
zintenzívniť a urýchliť globálnu výmenu 
informácií o presadzovaní práva; požaduje 
účinnejšiu operačnú spoluprácu medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami tým, 
že budú viac využívať také cenné 
existujúce nástroje ako spoločné 
vyšetrovacie tímy, program na sledovanie 
financovania terorizmu a dohody o 
osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), 
ako aj rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu 
príslušných údajov a informácií, na ktoré 
sa vzťahujú primerané záruky ochrany 
súkromia a údajov; 

21. rozhodne podporuje lepšiu výmenu 
informácií medzi orgánmi presadzovania 
práva členských štátov a agentúrami EÚ; 
ďalej zdôrazňuje, že treba zlepšiť, 
zintenzívniť a urýchliť globálnu výmenu 
informácií o presadzovaní práva; požaduje 
účinnejšiu operačnú spoluprácu medzi 
členskými štátmi a tretími krajinami tým, 
že budú viac využívať také cenné 
existujúce nástroje ako spoločné 
vyšetrovacie tímy, program na sledovanie 
financovania terorizmu a dohody o 
osobných záznamoch o cestujúcich (PNR), 
ako aj rýchlejšiu a efektívnejšiu výmenu 
príslušných údajov a informácií, na ktoré 
sa vzťahujú primerané záruky ochrany 
súkromia a údajov; požaduje obmedzenie 
zhromažďovaných osobných údajov na 
identifikované podozrivé osoby a 
identifikované rizikové lety; 

Or. en 

 
 


