


 



              

 

 

 

DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI WEWNĘTRZNEJ 

DEPARTAMENT TEMATYCZNY C:  

PRAWA OBYWATELSKIE I SPRAWY KONSTYTUCYJNE 

 
 

WOLNOŚCI OBYWATELSKIE, SPRAWIEDLIWOŚĆ I SPRAWY 
WEWNĘTRZNE 

 
 
 
 

Programy inwigilacji przez USA  
i ich wpływ na prawa podstawowe 

obywateli UE  
 
 
 

STRESZCZENIE KOMUNIKATU 
 
 

Treść 
 
W związku z niedawnymi doniesieniami dotyczącymi PRISM niniejsza 
notatka informacyjna analizuje wpływ programów inwigilacji przez USA na 
prawa obywateli Unii Europejskiej.  Komunikat bada zakres inwigilacji, jaką 
można prowadzić na podstawie amerykańskiej poprawki FISA z 2008 r. oraz 
powiązanych praktyk władz USA, które mają bardzo duży wpływ na 
bezpieczeństwo danych w UE i ochronę praw obywateli.   
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STRESZCZENIE 

Niniejsza notatka informacyjna dostarcza komisji LIBE podstawowych informacji i tła na 
temat działań PRISM/FISA/NSA i amerykańskiego programu inwigilacji, a także o ich 
wpływie na prawa podstawowe obywateli UE, wraz z ochroną prywatności i danych. 

 

Przed skandalem PRISM europejskie media nie doceniały tego aspektu, najwyraźniej 
nieświadome faktu, że inwigilacja była przede wszystkim prowadzona wobec reszty świata, 
a nie obywateli USA. W notatce przekonuje się, że zakres inwigilacji prowadzonej na 
podstawie poprawki z 2008 r. do Foreign Intelligence Surveillance Act z 1978 r. ma bardzo 
poważny wpływ na bezpieczeństwo danych UE i ochronę praw obywateli.  

 

Pierwsza sekcja zawiera historyczne przedstawienie programów inwigilacji 
prowadzonych przez USA, wykazując że władze USA stale nie szanują prawa do 
prywatności nie-Amerykanów.  Analiza różnych programów inwigilacji (Echelon, PRISM) 
oraz prawa krajowego USA dotyczącego bezpieczeństwa (FISA, PATRIOT i FAA) wyraźnie 
wykazuje, że działalność inwigilacyjna władz USA prowadzona przez bez uwzględniania 
praw osób, które nie są obywatelami ani rezydentami USA. Przede wszystkim zakres FAA 
daje podstawę do inwigilacji na masową skalę skierowaną szczególnie na dane nie-
Amerykanów spoza USA, w tym także dane przetwarzane za pomocą chmury danych, co 
wymyka się przepisom UE dotyczącym ochrony danych. 

 

Druga sekcja stanowi przegląd głównych luk prawnych, furtek w przepisach i 
kontrowersji tych programów, a także ich różnych skutków dla praw obywateli 
USA i UE.  W sekcji tej analizuje się przepisy prawne rządzące programami inwigilacji USA 
oraz dalsze wątpliwości dotyczące ich stosowania, takie jak: 

- poważne ograniczenie czwartej poprawki dla obywateli USA, 

- konkretne uprawnienia dotyczące komunikacji i danych osobowych osób, które nie 
są obywatelami ani rezydentami USA, 

- brak jakichkolwiek niepodważalnych praw do prywatności dla takich osób na 
podstawie FISA. 

 

W sekcji tej wykazuje się także, że przyspieszenie i już szerokie używanie chmury 
obliczeniowej w jeszcze większym stopniu podważa ochronę danych obywateli UE, a także 
że przegląd pewnych istniejących i proponowanych mechanizmów służących ochronie praw 
UE po eksporcie danych obecnie funkcjonuje jako luka prawna.   
 

Na koniec przedstawia się pewne wybory strategiczne dla Parlamentu 
Europejskiego, a także sugeruje się zalecenia w celu poprawy przyszłych przepisów UE 
oraz zapewnienia skutecznych zabezpieczeń praw obywateli UE.  

 

 



 




