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4.4.2017 B8-0235/1 

Poprawka  1 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 9 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

9. jest zdania, że pomimo zobowiązań 

i zapewnień złożonych przez rząd USA w 

pismach załączonych do postanowień 

odnoszących się do Tarczy Prywatności, 

bez odpowiedzi pozostają ważne pytania 
co do pewnych aspektów handlowych, 

bezpieczeństwa narodowego oraz 

egzekwowania prawa; 

9. jest zdania, że pomimo zobowiązań 

i zapewnień złożonych przez rząd USA w 

pismach załączonych do postanowień 

odnoszących się do Tarczy Prywatności 

utrzymują się istotne obawy co do 

pewnych aspektów handlowych, 

bezpieczeństwa narodowego oraz 

egzekwowania prawa; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/2 

Poprawka  2 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 20a. zauważa z niepokojem, że 

odpowiednio w dniu 23 i 28 marca 2017 r. 

Senat i Izba Reprezentantów USA 

przegłosowały odrzucenie zasady 

zaproponowanej przez Federalną Komisję 

Łączności, a dotyczącej „ochrony 

prywatności osób korzystających z usług 

szerokopasmowych i innych usług 

telekomunikacyjnych”, co w praktyce 

oznacza usunięcie zasad ochrony 

prywatności w łączności 

szerokopasmowej, które wymagałyby od 

dostawców usług internetowych uzyskania 

od konsumentów jednoznacznej zgody 

przed sprzedaniem lub udostępnieniem 

agencjom reklamowym i innym 

przedsiębiorstwom danych o 

przeglądanych stronach internetowych i 

innych informacji prywatnych; uważa to 

za kolejne zagrożenie dla gwarancji 

prywatności w Stanach Zjednoczonych; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/3 

Poprawka  3 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 23a. zauważa z niepokojem, że na dzień 

30 marca 2017 r. mianowano tylko 

jednego z pięciu członków Rady Nadzoru 

nad Prywatnością i Wolnościami 

Obywatelskimi (PCLOB), kluczowego 

organu nadzorczego w USA 

zapewniającego, że dane osobowe 

obywateli UE nie są niewłaściwie 

wykorzystywane; jest zaniepokojony 

faktem, że PCLOB może nie uzyskać 

kworum niezbędnego do podejmowania 

skutecznych decyzji służących ochronie 

oferowanej przez Tarczę Prywatności; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/4 

Poprawka  4 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  23b. zauważa z niepokojem, że na dzień 

30 marca 2017 r. nieobsadzone są trzy z 

pięciu miejsc w Federalnej Komisji 

Handlu, która egzekwuje Tarczę 

Prywatności; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/5 

Poprawka  5 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 25 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 25a. wyraża wątpliwości, czy poprawa 

sytuacji od czasu przyjęcia rezolucji z dnia 

26 maja 2016 r. wystarczy, by Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie 

uznał decyzji wykonawczej Komisji (UE) 

2016/1250 w sprawie Tarczy Prywatności 

za nieważną; w związku z tym obawia się, 

że może to podważyć ogólne zaufanie do 

decyzji wykonawczych Komisji w sprawie 

adekwatności ochrony danych osobowych, 

a przez to zaszkodzić nowej strategii 

Komisji w sprawie wymiany i ochrony 

danych osobowych w zglobalizowanym 

świecie; 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Poprawka  6 

Jan Philipp Albrecht 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 26 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

26. wzywa Komisję, by podjęła 

wszelkie niezbędne działania na rzecz 

zapewnienia, że Tarcza Prywatności będzie 

w pełni zgodna z rozporządzeniem (UE) 

2016/679, które ma wejść w życie od 16 

maja 2018 r., i z Kartą; 

26. wzywa Komisję, by podjęła 

wszelkie niezbędne działania na rzecz 

zapewnienia, że Tarcza Prywatności będzie 

w pełni zgodna z rozporządzeniem (UE) 

2016/679, które ma wejść w życie od 16 

maja 2018 r., i z Kartą; jest zdania, że 

środki takie powinny obejmować pełny 

przegląd Tarczy Prywatności, któremu 

powinno towarzyszyć wynegocjowanie 

zasadniczych zmian w przepisach i 

praktykach USA, albo uchylenie decyzji 

wykonawczej Komisji (UE) 2016/1250 

przed dniem 16 maja 2018 r.; 

Or. en 

 

 


