
 

AM\1077055PL.doc  PE570.926v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

27.10.2015 B8-1092/10 

Poprawka  10 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 1 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  1a. wzywa państwa członkowskie UE do 

wycofania zarzutów karnych, o ile takie 

zostały przedstawione, wobec Edwarda 

Snowdena i do zapewnienia mu ochrony 

oraz w związku z tym zapobiegnięcia jego 

ekstradycji lub wydaniu go przez osoby 

trzecie, w uznaniu dla jego statusu osoby 

zgłaszającej przypadki naruszenia i 

obrońcy praw człowieka na szczeblu 

międzynarodowym; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/11 

Poprawka  11 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 8 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  8a. wzywa do zawieszenia negocjacji w 

sprawie TTIP do czasu położenia kresu 

szpiegowaniu przez USA przemysłu 

europejskiego; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/12 

Poprawka  12 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

16. potępia fakt, że Parlament nie otrzymał 

ze strony Komisji żadnego oficjalnego 

komunikatu dotyczącego stanu wdrożenia 

tych 13 zaleceń, choć Komisja 

zapowiedziała, że wyda taki komunikat do 

lata 2014 r.; podkreśla, że w związku z 

decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej o unieważnieniu decyzji 

2000/520 Komisja powinna teraz w trybie 

pilnym przedstawić szczegółowe 

informacje o dotychczasowym przebiegu 

negocjacji oraz o skutkach wyroku dla 

zapowiedzianych dalszych rund negocjacji; 

zachęca Komisję do niezwłocznego 

zastanowienia się nad alternatywnymi 

rozwiązaniami dla zasad bezpiecznego 

transferu danych osobowych i nad 

skutkami wyroku dla wszelkich innych 

instrumentów służących przekazywaniu 

danych osobowych do USA na mocy 

dyrektywy 1995/46/WE oraz do 

przedstawienia wyników tej refleksji do 

końca 2015 r.;  

16. potępia fakt, że Parlament nie otrzymał 

ze strony Komisji żadnego oficjalnego 

komunikatu dotyczącego stanu wdrożenia 

tych 13 zaleceń, choć Komisja 

zapowiedziała, że wyda taki komunikat do 

lata 2014 r.; podkreśla, że w związku z 

decyzją Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej o unieważnieniu decyzji 

2000/520 Komisja powinna teraz w trybie 

pilnym przedstawić szczegółowe 

informacje o dotychczasowym przebiegu 

negocjacji oraz o skutkach wyroku dla 

zapowiedzianych dalszych rund negocjacji; 

zachęca Komisję do niezwłocznego 

zastanowienia się nad alternatywnymi 

rozwiązaniami dla zasad bezpiecznego 

transferu danych osobowych i nad 

skutkami wyroku dla wszelkich innych 

instrumentów służących przekazywaniu 

danych osobowych do USA oraz do 

przedstawienia wyników tej refleksji do 

końca 2015 r.;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/13 

Poprawka  13 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  20a. ponawia apel o zawieszenie umowy w 

sprawie programu śledzenia środków 

należących do terrorystów (TFTP); 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/14 

Poprawka  14 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 38 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

38. ubolewa nad tym, że Komisja nie 

odpowiedziała na wniosek Parlamentu, by 

przeprowadziła ona analizę dotyczącą 

kompleksowego europejskiego programu 

ochrony osób zgłaszających przypadki 

naruszenia, oraz wzywa Komisję do 

przedstawienia najpóźniej do końca 

2016 r. komunikatu na ten temat; 

38. ubolewa nad tym, że Komisja nie 

odpowiedziała na wniosek Parlamentu, by 

przeprowadziła ona analizę dotyczącą 

kompleksowego europejskiego programu 

ochrony osób zgłaszających przypadki 

naruszenia, oraz wzywa Komisję do 

przedstawienia do końca 2016 r. dyrektywy 

w sprawie minimalnej ochrony osób 

zgłaszających przypadki naruszenia w 

dziedzinie wywiadu w Europie; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/15 

Poprawka  15 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

Cornelia Ernst, Curzio Maltese, Josu Juaristi Abaunz, Marina Albiol Guzmán, 

Ángela Vallina, Javier Couso Permuy 

w imieniu grupy GUE/NGL 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przygotowania 

wytycznych dla państw członkowskich na 

temat tego, jak dostosować wszelkie 

instrumenty gromadzenia danych 

osobowych do celów zapobiegania 

przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, 

wykrywania i ścigania przestępstw, w tym 

terroryzmu, do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 

2014 r. w sprawie zatrzymywania danych; 

zwraca szczególną uwagę na ust. 58 i 59 

tego wyroku, które jasno wymagają 

ukierunkowanego podejścia do 

gromadzenia danych zamiast 

zatrzymywania wszystkich danych; 

41. wzywa Komisję do przygotowania 

wytycznych dla państw członkowskich na 

temat tego, jak dostosować wszelkie 

instrumenty gromadzenia danych 

osobowych do celów zapobiegania 

przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, 

wykrywania i ścigania przestępstw, w tym 

terroryzmu, do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 

2014 r. w sprawie zatrzymywania danych; 

zwraca szczególną uwagę na ust. 58 i 59 

tego wyroku, które jasno wymagają 

ukierunkowanego podejścia do 

gromadzenia danych zamiast 

zatrzymywania wszystkich danych; 

zauważa, że w wyroku z dnia 

6 października 2015 r. Trybunał 

Sprawiedliwości UE orzekł, że 

niewybiórcza masowa inwigilacja narusza 

istotę prawa do prywatności; apeluje do 

Komisji o wszczęcie postępowań w sprawie 

uchybienia zobowiązaniom państwa 

członkowskiego przeciw państwom 

członkowskim, w których nadal 

obowiązują przepisy o zatrzymywaniu 

danych; 
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