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Pozmeňujúci návrh  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantické toky údajov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3a. upozorňuje, že v zásadách ochrany 

súkromia medzi EÚ a USA sa poskytuje 

všeobecné povolenie na všetky druhy 

spracúvania osobných údajov bez potreby 

získania súhlasu dotknutej osoby alebo 

plného práva vzniesť námietky; vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že dokonca aj 

neudelenie súhlasu (oznamovanie a 

možnosti voľby) sa stanovuje iba 

v prípade podstatnej zmeny účelu alebo 

odhalenia tretej strane; vyjadruje 

znepokojenie nad tým, že dokonca aj v 

prípade citlivých údajov sa súhlas 

dotknutej osoby vyžaduje iba v týchto 

dvoch situáciách; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantické toky údajov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 b (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3b. vyjadruje poľutovanie nad tým, že v 

USA stále chýba komplexný zákon o 

ochrane údajov spotrebiteľov, a to i 

napriek určitému úsiliu, ktoré bolo 

vyvinuté v uplynulých rokoch; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantické toky údajov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 3 c (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 3c. konštatuje, že Spojené štáty zostávajú 

jedinou krajinou, ktorá v nadväznosti na 

odhalenia o globálnych operáciách 

zameraných na sledovanie prijala 

opatrenia na ochranu základných práv 

prostredníctvom prijatia zákona o slobode 

z roku 2015, ktorým sa obmedzilo 

hromadné sledovanie zo strany 

spravodajských služieb USA na území 

Spojených štátov; je však znepokojený 

tým, že právna situácia v súvislosti 

s hromadným sledovaním spravodajskými 

agentúrami USA mimo územia USA a 

osôb, ktoré nie sú štátnymi príslušníkmi 

USA, na území USA, sa podľa zákonníka 

USA [hlava 50, ods. 1881a (oddiel 702)] 

nezmenila; domnieva sa, že USA by malo 

prijať ďalšie legislatívne opatrenia na 

nápravu tejto situácie; 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantické toky údajov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 4 a (nový) 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

 4a. berie na vedomie, že v prílohe VI sa 

takisto objasňuje, že osobné údaje a 

komunikáciu možno uchovávať päť 

rokov alebo ešte dlhšie, ak je to „v záujme 

vnútornej bezpečnosti Spojených štátov 

amerických“; je znepokojený tým, že je to 

v rozpore s rozsudkom Súdneho dvora 

Európskej únie o uchovávaní údajov z 

roku 2014 (spojené veci C-293/12 a C-

594/12); 

Or. en 
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Pozmeňujúci návrh  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

v mene skupiny Verts/ALE 

 

Spoločný návrh uznesenia 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantické toky údajov 

Spoločný návrh uznesenia 

Odsek 14 

 

Spoločný návrh uznesenia Pozmeňujúci návrh 

14. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 

súčasné nedostatky mechanizmu ochrany 

súkromia pokračovala v dialógu 

s administratívou USA s cieľom dohodnúť 

ďalšie zlepšenia; 

14. vyzýva Komisiu, aby vzhľadom na 

súčasné nedostatky mechanizmu ochrany 

súkromia a na základe všeobecného 

nariadenia o ochrane údajov 

prinajmenšom obmedzila platnosť 

rozhodnutia o primeranosti na nanajvýš 

štyri roky a pokračovala v dialógu 

s administratívou USA s cieľom dohodnúť 

ďalšie zlepšenia; 

Or. en 

 

 


