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4.4.2017 B8-0235/7 

Poprawka  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  17a. stwierdza z wielkim 

zaniepokojeniem, że Rada Nadzoru nad 

Prywatnością i Wolnościami 

Obywatelskimi, o której mowa w 

załączniku VI (pismo Roberta S. Litta z 

ODNI), jako niezależny organ ustawowy 

zobowiązany do analizy i oceny 

programów i polityki w ramach walki z 

terroryzmem, w tym stosowania 

rozpoznania radioelektronicznego w celu 

zapewnienia w nich odpowiedniej ochrony 

prywatności i wolności obywatelskich, 

utraciła kworum w dniu 7 stycznia 2017 r. 

i znajduje się w stanie braku kworum aż 

do momentu mianowania nowych 

członków Rady przez prezydenta Stanów 

Zjednoczonych i ich zatwierdzenia przez 

Senat USA; podkreśla, że w sytuacji braku 

kworum Rada ma ograniczoną władzę i 

nie może podejmować niektórych działań, 

które wymagają aprobaty Rady, takich jak 

inicjowanie projektów nadzoru lub 

wydawanie zaleceń dotyczących nadzoru, 

co poważnie osłabia złożone przez USA 

gwarancje i zapewnienia dotyczące 

przestrzegania zasad i nadzoru;  

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Poprawka  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21a. przypomina, że chociaż osoby 

fizyczne, w tym osoby z UE, których dane 

dotyczą, mają liczne możliwości 

dochodzenia roszczeń, jeżeli zostały objęte 

bezprawnym dozorem (elektronicznym) do 

celów bezpieczeństwa narodowego w 

Stanach Zjednoczonych, równie oczywiste 

jest, że nie uwzględniono przynajmniej 

niektórych podstaw prawnych, na jakie 

mogą powołać się amerykańskie organy 

wywiadowcze (np. dekret nr 12333); 

podkreśla ponadto, że nawet jeżeli osoby 

niebędące obywatelami ani rezydentami 

USA mogą zasadniczo korzystać z 

sądowych środków odwoławczych, np. w 

przypadku nadzoru na mocy ustawy o 

kontroli wywiadu, dostępne podstawy 

wszczęcia powództwa są jednak 

ograniczone, a roszczenia zgłaszane przez 

osoby fizyczne (w tym osoby będące 

obywatelami lub rezydentami USA) 

zostaną uznane za niedopuszczalne, jeżeli 

osoby te nie mogą wykazać interesu 

prawnego, co ogranicza dostęp do sądów 

powszechnych; 

Or. en 



 

AM\1122758PL.docx  PE598.575v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

4.4.2017 B8-0235/9 

Poprawka  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 21 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  21b. wzywa Komisję do oceny skutków 

dekretu z dnia 25 stycznia 2017 r. w 

sprawie poprawy bezpieczeństwa 

publicznego na terenie Stanów 

Zjednoczonych, zwłaszcza jego sekcji 14 

dotyczącej wyjęcia cudzoziemców spod 

ochrony ustawy o ochronie prywatności 

(Privacy Act) jeśli chodzi o informacje 

pozwalające ustalić tożsamość, co stoi w 

sprzeczności z pisemnym zapewnieniem, 

że osoby fizyczne mają dostęp do 

sądowych mechanizmów odwoławczych, 

jeżeli amerykańskie władze miały dostęp 

do ich danych; zwraca się do Komisji o 

przekazanie szczegółowej analizy prawnej 

skutków dekretu jeśli chodzi o możliwości 

zastosowania środków ochrony prawnej i 

prawa do dochodzenia odszkodowania na 

drodze sądowej przysługujące 

Europejczykom przebywającym w Stanach 

Zjednoczonych; 

 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Poprawka  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-0235/2017 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez tzw. Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. przypomina swą rezolucję z dnia 26 

maja 2016 r., w której stwierdza, że 

rzecznik powołany przez amerykański 

departament stanu nie jest w 

wystarczającym stopniu niezależny i nie 

posiada skutecznych uprawnień do 

wykonywania swych obowiązków oraz 

gwarantowania obywatelom UE 

skutecznych środków odwoławczych; 

zauważa, że zgodnie z oświadczeniami i 

zapewnieniami rządu Stanów 

Zjednoczonych rzecznik jest niezależny od 

służb wywiadowczych USA, wolny od 

wszelkich niewłaściwych nacisków, które 

wpływałyby na jego funkcje, oraz 

współpracuje z innymi niezależnymi 

organami nadzorczymi uprawnionymi do 

nadzorowania Wspólnoty Wywiadów 
Stanów Zjednoczonych (Intelligence 

Community); jest ponadto ogólnie 

zaniepokojony faktem, że osoba, której 

prawo do ochrony danych zostało 

naruszone, może tylko wnioskować o 

uzyskanie informacji i usunięcie danych 

bądź wstrzymanie ich dalszego 

przetwarzania, ale nie przysługuje jej 

prawo do odszkodowania; 

23. przypomina swą rezolucję z dnia 26 

maja 2016 r., w której stwierdza, że 

rzecznik powołany przez amerykański 

departament stanu nie jest w 

wystarczającym stopniu niezależny i nie 

posiada skutecznych uprawnień do 

wykonywania swych obowiązków oraz 

gwarantowania obywatelom UE 

skutecznych środków odwoławczych; 

zaznacza, że do tej pory nowa 

administracja Stanów Zjednoczonych nie 

powołała nowego rzecznika po upływie 

kadencji podsekretarz stanu ds. wzrostu 

gospodarczego, energii i środowiska, 

powołanej na to stanowisko w lipcu 2016 

r.; uważa, że z uwagi na brak powołania 

niezależnego rzecznika o wystarczających 

uprawnieniach zapewnienia Stanów 

Zjednoczonych dotyczące skutecznych 

środków odwoławczych dla obywateli UE 

należy uznać za nieważne; jest ponadto 

ogólnie zaniepokojony faktem, że osoba, 

której prawo do ochrony danych zostało 

naruszone, może tylko wnioskować o 

uzyskanie informacji i usunięcie danych 

bądź wstrzymanie ich dalszego 

przetwarzania, ale nie przysługuje jej 

prawo do odszkodowania; 

Or. en 
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