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Poprawka  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantyckie przepływy danych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3a. wskazuje, że Zasady Tarczy 

Prywatności dają ogólne zezwolenie na 

wszelkiego rodzaju przetwarzanie danych 

osobowych bez konieczności uzyskania 

zgody osoby, której dotyczą dane, lub bez 

przyznania jej pełnego prawa sprzeciwu; 

wyraża zaniepokojenie, że nawet 

możliwość rezygnacji („zasada ogłoszenia 

i wyboru”) przewiduje się jedynie w 

przypadku istotnej zmiany celu lub 

ujawnienia informacji stronie trzeciej; 

wyraża zaniepokojenie, że nawet w 

przypadku danych sensytywnych zgoda 

osoby, której dotyczą dane, wymagana jest 

jedynie w obu powyższych sytuacjach; 

Or. en 
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Poprawka  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantyckie przepływy danych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3b. ubolewa nad faktem, że mimo 

pewnych wysiłków podejmowanych w 

ostatnich latach USA wciąż nie mają 

kompleksowej ustawy o ochronie danych 

dotyczących konsumentów; 

Or. en 
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Poprawka  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantyckie przepływy danych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 3c. zwraca uwagę, że USA pozostają 

jedynym krajem, który podjął kroki 

mające na celu ochronę praw 

podstawowych w następstwie ujawnienia 

informacji o globalnych operacjach 

inwigilacyjnych w postaci przyjęcia w 

2015 r. Ustawy o wolności, która 

ograniczyła masową inwigilację przez 

amerykańskie agencje wywiadowcze na 

terenie USA; jest jednak zaniepokojony 

faktem, że nie zmieniła się sytuacja 

prawna, jeżeli chodzi o masową 

inwigilację przez amerykańskie agencje 

wywiadowcze na obszarach poza USA i w 

odniesieniu do osób spoza USA, 

przewidziana w Kodeksie Stanów 

Zjednoczonych (Tytuł 50, §1881a (‘Sekcja 

702’)); uważa, że USA powinny przyjąć 

dalsze przepisy w celu naprawienia tej 

sytuacji; 

Or. en 
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Poprawka  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantyckie przepływy danych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 4 a (nowy) 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

 4a. zwraca uwagę, że w załączniku VI 

wyjaśniono również, iż dane osobowe i 

prywatne wiadomości mogą być 

przechowywane przez pięć lat, lub nawet 

dłużej, jeżeli uzna się, że jest to „w 

interesie bezpieczeństwa narodowego 

Stanów Zjednoczonych”; z niepokojem 

stwierdza, że stanowi to naruszenie 

wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE w 

sprawie zatrzymywania danych z 2014 r. 

(połączone sprawy C-293/12 i C-594/12); 

Or. en 
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Poprawka  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

w imieniu grupy Verts/ALE 

 

Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Transatlantyckie przepływy danych 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 14 

 

Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

14. wzywa Komisję do kontynuowania 

dialogu z rządem USA w celu 

wynegocjowania dalszych usprawnień 

mechanizmu Tarczy Prywatności w 

związku z jej obecnymi brakami; 

14. wzywa Komisję, aby przynajmniej 

ograniczyła ważność decyzji dotyczącej 

adekwatności maksymalnie do czterech lat 

i aby kontynuowała dialog z administracją 

USA w celu wynegocjowania dalszych 

usprawnień mechanizmu Tarczy 

Prywatności w związku z jej obecnymi 

brakami i w oparciu o ogólne 

rozporządzenie w sprawie ochrony 

danych; 

Or. en 

 

 


