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WSKAZÓWKI 

Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych zwraca się do 

Komisji Handlu Międzynarodowego, jako komisji przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie 

w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek: 

– uwzględniając negocjacje Rady dotyczące transatlantyckiego partnerstwa w sprawie 

handlu i inwestycji między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki, 

– uwzględniając rezolucję z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie negocjacji UE ze Stanami 

Zjednoczonymi Ameryki dotyczących handlu i inwestycji1, w szczególności jej ust. 13; 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie realizowanych przez 

NSA amerykańskich programów nadzoru, organów nadzoru w różnych państwach 

członkowskich oraz ich wpływu na prawa podstawowe obywateli UE oraz na współpracę 

transatlantycką w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych2; 

A. mając na uwadze, że Unia związana jest Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej 

(„Kartą”), w tym jej art. 8 dotyczącym prawa do ochrony danych osobowych, a także 

art. 16 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dotyczącym tego samego 

prawa podstawowego, zaś akty te, jako filar prawa pierwotnego UE, muszą być 

respektowane we wszystkich umowach międzynarodowych; 

B. mając na uwadze, że Unia jest zobowiązana na mocy art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej 

(TUE) między innymi do przestrzegania wartości demokracji i praworządności; 

C. mając na uwadze, że na mocy art. 20 i 21 Karty Unia jest zobowiązana do przestrzegania 

zasady równości wobec prawa i niedyskryminacji; 

D. mając na uwadze, że art. 1 i art. 10 ust. 3 TUE stanowią, że decyzje należy podejmować 

w sposób jak najbardziej otwarty i zbliżony do obywatela; mając na uwadze, że 

przejrzystość i otwarty dialog między partnerami, w tym z obywatelami, ma kluczowe 

znaczenie podczas negocjacji i na etapie wykonawczym; mając na uwadze, że Parlament 

popiera postulat Rzecznika Praw Obywatelskich dotyczący przejrzystego podejścia; 

E. mając na uwadze, że w toczących się negocjacjach dotyczących międzynarodowych 

umów handlowych, w tym transatlantyckiego partnerstwa handlowo-inwestycyjnego 

(TTIP) oraz porozumienia w sprawie handlu usługami (TiSA), poruszane są także kwestie 

międzynarodowego przepływu danych, z całkowitym wyłączeniem przetwarzania danych, 

prywatności i ochrony danych, które będą podlegały równoległym negocjacjom nad 

umową ramową między USA i UE w sprawie bezpiecznego transferu danych („Safe 

Harbour”) i umową parasolową między UE a USA w sprawie ochrony danych; 

F. mając na uwadze, że w 7. rundzie negocjacji w sprawie TTIP negocjatorzy USA 

przedstawili projekt rozdziału dotyczącego handlu elektronicznego; mając na uwadze, że 

projekt ten nie jest dostępny dla posłów do Parlamentu Europejskiego; mając na uwadze, 

                                                 
1 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0227. 
2 Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0230. 
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że zaproponowany przez USA projekt rozdziału TiSA dotyczącego handlu 

elektronicznego całkowicie podważałby przepisy i środki zabezpieczające UE dotyczące 

przekazywania danych osobowych krajom trzecim; mając na uwadze, że Parlament 

zastrzega sobie prawo do wyrażenia opinii po zapoznaniu się z jakimikolwiek przyszłymi 

wnioskami i projektami dotyczącymi umowy w sprawie TTIP; 

G. mając na uwadze, że w ramach strefy wolnego handlu obywatele państwa będącego stroną 

umowy muszą mieć ułatwiony dostęp do całego terytorium, jakie strefa ta obejmuje; 

H. mając na uwadze, że większość państw członkowskich UE oraz USA ratyfikowały 

konwencję OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych 

w międzynarodowych transakcjach handlowych; mając na uwadze, że niektóre państwa 

członkowskich UE oraz USA ratyfikowały konwencję ONZ przeciwko korupcji; mając na 

uwadze, że niektóre państwa członkowskie UE oraz USA są członkami Grupy Specjalnej 

ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy; 

1. występuje do Komisji z następującymi zaleceniami: 

 (a) należy zapewnić gwarantowanie przez umowę pełnego przestrzegania standardów UE 

w zakresie praw podstawowych poprzez włączenie do niej klauzuli, prawnie wiążącej 

i ze skutkiem zawieszającym, dotyczącej praw człowieka, stanowiącej standardowy 

element umów handlowych zawieranych przez UE z krajami trzecimi; 

 (b) należy zwrócić uwagę, że zgoda Parlamentu Europejskiego na ostateczne 

porozumienie w sprawie TTIP może stanąć pod znakiem zapytania, o ile działania 

w zakresie powszechnej, masowej inwigilacji nie zostaną całkowicie porzucone i o ile 

nie zostanie wypracowane odpowiednie rozwiązanie dotyczące praw obywateli UE 

w zakresie prywatności danych, obejmujące prawo do odwołania na drodze 

administracyjnej lub sądowej, zgodnie z ust. 74 wyżej wymienionej rezolucji 

Parlamentu z dnia 12 marca 2014 r.; 

 (c) należy niezwłocznie podjąć działania, aby zapewnić w szczególności realizację 

zalecenia z wyżej wspomnianej rezolucji Parlamentu z dnia 12 marca 2014 r., 

dotyczącego opracowania europejskiej strategii niezależności informatycznej i unijnej 

strategii cybernetycznej; 

 (d) należy włączyć – jako czołowy priorytet – kompleksowy i jednoznaczny samodzielny 

przepis, na podstawie art. XIV Układu ogólnego w sprawie handlu usługami (GATS), 

w całości wyłączający obecne i przyszłe ramy prawne UE dotyczące ochrony danych 

osobowych, bez nakładania warunku, iż musi on być spójny z innymi częściami TTIP, 

a także zadbać o to, aby umowa nie wykluczała stosowania przy świadczeniu usług 

wyjątków uzasadnionych na mocy odpowiednich przepisów Światowej Organizacji 

Handlu (art. XIV i XIVa GATS); 

 (e) należy zadbać o to, aby dane osobowe mogły być przekazywane poza Unię tylko 

wtedy, gdy przestrzegane są przepisy dotyczące przekazywania do krajów trzecich 

zawarte w prawodawstwie UE w zakresie ochrony danych; należy prowadzić 

negocjacje w sprawie przepisów odnoszących się do przepływu danych osobowych 

tylko wtedy, gdy zagwarantowane zostanie i przestrzegane będzie pełne stosowanie 
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przepisów UE dotyczących ochrony danych; 

 (f) należy zadbać o to, aby projekt rozdziału dotyczącego handlu elektronicznego 

zaproponowany przez negocjatorów USA w 7. rundzie negocjacji dotyczących TTIP 

nie został zaakceptowany jako podstawa negocjacji, gdyby zawierał warunki podobne 

do tych, jakie określono w amerykańskim projekcie rozdziału dotyczącego handlu 

elektronicznego w negocjacjach w sprawie TiSA; należy wyrazić sprzeciw co do 

zaproponowanego przez USA projektu rozdziału TiSA dotyczącego handlu 

elektronicznego w odniesieniu do danych osobowych; należy zapewnić 

satysfakcjonujące zakończenie negocjacji dotyczących umowy w sprawie 

bezpiecznego transferu danych („Safe Harbour”) i umowy parasolowej w sprawie 

ochrony danych; 

 (g) należy pamiętać, że przepisy UE dotyczące przekazywania danych osobowych mogą 

zakazywać przetwarzania takich danych w krajach trzecich, jeżeli nie spełniają one 

unijnych norm adekwatności; należy domagać się, aby wszelkie wymogi dotyczące 

lokalizacji urządzeń służących do przetwarzania danych oraz placówek, w których 

dane są przetwarzane, były zgodne z przepisami UE dotyczącymi przekazywania 

danych; należy współpracować z USA i innymi krajami trzecimi w stosownych 

przypadkach, z myślą o przyjęciu odpowiednich wysokich standardów ochrony 

danych na całym świecie, w szczególności w ramach umowy w sprawie bezpiecznego 

transferu danych („Safe Harbour”) i umowy parasolowej w sprawie ochrony danych; 

 (h) należy zadbać o to, aby w sprawie konfliktów prawnych dotyczących praw 

podstawowych orzekały jedynie właściwe sądy powszechne; należy zadbać o to, aby 

przepisy dotyczące rozstrzygania sporów między inwestorem a państwem nie 

uniemożliwiały dostępu do wymiaru sprawiedliwości ani nie naruszały zasad 

demokracji; 

 (i) należy w pełni uwzględniać potrzebę przejrzystości i odpowiedzialności w 

negocjacjach w ciągu całego procesu oraz wywiązać się z ciążącego na Komisji 

obowiązku, zgodnie z art. 218 ust. 10 TFUE, którego fundamentalny charakter 

potwierdził Trybunał Sprawiedliwości w niedawnym orzeczeniu1 i który dotyczy 

pełnego informowania Parlamentu w trybie natychmiastowym na wszystkich etapach 

negocjacji; należy zapewnić publiczny dostęp do odpowiednich dokumentów 

negocjacyjnych wszystkich stron, z wyjątkiem tych, które zostały utajnione po 

wyraźnym uzasadnieniu w indywidualnych przypadkach, z publicznym 

uzasadnieniem zakresu, w jakim dostęp do niejawnych części danego dokumentu 

mógłby konkretnie i faktycznie naruszać interesy chronione odstępstwami, zgodnie 

z rozporządzeniem (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 

maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu 

Europejskiego, Rady i Komisji2; należy zadbać o to, aby umowa w żadnym razie nie 

wpływała niekorzystnie na przepisy UE lub państw członkowskich w sprawie 

publicznego dostępu do dokumentów urzędowych; 

 (j) należy zwiększyć, w ramach negocjacji, presję polityczną na USA, aby 

                                                 
1 C-658/11 Parlament przeciwko Radzie, wyrok z dnia 24 czerwca 2014 r. 
2 Dz.U. L 145 z 31.5.2001, s. 43. 
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zagwarantować pełną wzajemność wizową i równe traktowanie wszystkich obywateli 

państw członkowskich UE bez dyskryminacji co do ich wstępu na terytorium USA; 

 (k) należy włączyć do umowy klauzulę dotyczącą korupcji, oszustw podatkowych, 

uchylania się od opodatkowania i prania pieniędzy, aby ustanowić ściślejszą 

współpracę między państwami członkowskimi a USA, w tym mechanizmy na rzecz 

skuteczniejszej współpracy międzynarodowej, wzajemnej pomocy prawnej, 

odzyskiwania aktywów, pomocy technicznej, wymiany informacji oraz wdrożenia 

zaleceń i norm międzynarodowych. 
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