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PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie „Prawa człowieka a technologia: wpływ systemów inwigilacji i nadzoru na 
prawa człowieka w państwach trzecich”
(2014/2232(INI))

Parlament Europejski,

– uwzględniając Powszechną deklarację praw człowieka oraz Międzynarodowy pakt praw 
obywatelskich i politycznych, w szczególności jego art. 19,

– uwzględniając ramy strategiczne Unii Europejskiej w dziedzinie praw człowieka i 
demokracji, przyjęte przez Radę w dniu 25 czerwca 2012 r.1,

– uwzględniając wytyczne UE w sprawie praw człowieka dotyczące wolności 
wypowiedzi w internecie i poza nim, przyjęte przez Radę (do Spraw Zagranicznych) w 
dniu 12 maja 2014 r.2,

– uwzględniając sprawozdanie Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie 
(OBWE) z dnia 15 grudnia 2011 r. zatytułowane „Wolność wypowiedzi w internecie”3

oraz regularne sprawozdanie Specjalnego Przedstawiciela ds. Wolności Mediów przy 
Stałej Radzie OBWE z dnia 27 listopada 2014 r.4,

– uwzględniając sprawozdanie specjalnego sprawozdawcy ONZ w sprawie propagowania 
i ochrony praw człowieka i wolności podstawowych w warunkach walki z terroryzmem 
z dnia 23 września 2014 r. (A/69/397)5,

– uwzględniając sprawozdanie Biura Wysokiego Komisarza NZ ds. Praw Człowieka z 
dnia 30 czerwca 2014 r. zatytułowane „Prawo do prywatności w erze cyfrowej”,6

– uwzględniając sprawozdanie Komitetu Zagadnień Prawnych i Praw Człowieka 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie 
„Masowego nadzoru”7,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie realizowanych przez 
Agencję Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych programów nadzoru, 
organów nadzoru w różnych państwach członkowskich UE oraz ich wpływu na prawa 
podstawowe obywateli UE oraz na współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru 

                                               
1 http://eeas.europa.eu/delegations/un_geneva/press_corner/focus/events/2012/20120625_en.htm.
2

http://eeas.europa.eu/delegations/documents/eu_human_rights_guidelines_on_freedom_of_expression_online_a
nd_offline_en.pdf.
3 http://www.osce.org/fom/80723?download=true.
4 http://www.osce.org/fom/127656?download=true .
5 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N14/545/19/PDF/N1454519.pdf?OpenElement.
6 http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session27/Documents/A-HRC-27-37_en.doc.
7 http://website-pace.net/documents/19838/1085720/20150126-MassSurveillance-EN.pdf/df5aae25-6cfe-450a-
92a6-e903af10b7a2.
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sprawiedliwości i spraw wewnętrznych1,

– uwzględniając sprawozdanie specjalnego przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ 
ds. respektowania praw człowieka przez korporacje transnarodowe i inne 
przedsiębiorstwa z dnia 21 marca 2011 r. zatytułowane „Wytyczne dotyczące biznesu i 
praw człowieka: wdrażanie ram Organizacji Narodów Zjednoczonych »Ochrona, 
poszanowanie i naprawa«”2,

– uwzględniając wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych3 oraz 
sprawozdanie roczne z 2014 r. dotyczące wytycznych OECD dla przedsiębiorstw 
wielonarodowych4,

– uwzględniając sprawozdanie roczne Internetowej Korporacji ds. Nadawania Nazw i 
Numerów z 2013 r.5,

– uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów z dnia 12 lutego 2014 r. 
zatytułowany „Polityka wobec internetu i zarządzanie internetem: rola Europy w 
kształtowaniu przyszłości zarządzania internetem”6,

– uwzględniając oświadczenie z konferencji wielostronnej NETmundial przyjęte dnia 
24 kwietnia 2014 r.7,

– uwzględniając podsumowanie przewodniczącego dziewiątego Forum Zarządzania 
Internetem, które odbyło się w Stambule w dniach 2-5 września 2014 r.,

– uwzględniając środki ograniczające Unii Europejskiej stosowane wobec Egiptu, Libii, 
Iranu, Sudanu Południowego, Sudanu i Syrii, do których należą między innymi embarga
na dostawy sprzętu telekomunikacyjnego, technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(TIK) i narzędzi monitorowania,

– uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 599/2014 z 
dnia 16 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 428/2009 
ustanawiające wspólnotowy system kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu 
w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania8,

– uwzględniając wspólne oświadczenie Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji w 
sprawie przeglądu systemu kontroli wywozu produktów podwójnego zastosowania z 

                                               
1  Teksty przyjęte, P7_TA(2014)0230.
2

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf?v=1392752313000/_/jcr:
system/jcr:versionstorage/12/52/13/125213a0-e4bc-4a15-bb96-9930bb8fb6a1/1.3/jcr:frozennode
3 http://www.oecd.org/daf/inv/mne/48004323.pdf
4 http://www.oecd-
ilibrary.org/docserver/download/2014091e.pdf?expires=1423160236&id=id&accname=ocid194994&checksum
=D1FC664FBCEA28FC856AE63932715B3C
5 https://www.icann.org/en/system/files/files/annual-report-2013-en.pdf
6 COM(2014)0072.
7 http://netmundial.br/wp-content/uploads/2014/04/NETmundial-Multistakeholder-Document.pdf
8 Dz.U. L 173 z 12.6.2014.
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dnia 16 kwietnia 2014 r.1,

– uwzględniając komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego z dnia 
24 kwietnia 2014 r. zatytułowany „Przegląd polityki kontroli wywozu: zapewnienie 
bezpieczeństwa i konkurencyjności w zmieniającym się świecie”2,

– uwzględniając konkluzje Rady z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przeglądu polityki 
kontroli wywozu,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie strategii wolności 
cyfrowej w polityce zagranicznej UE3,

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 13 czerwca 2013 r. w sprawie wolności prasy i 
mediów4,

– uwzględniając swoje rezolucje w sprawie drastycznych przypadków łamania praw 
człowieka, demokracji i praworządności, które budzą zaniepokojenie w sprawach 
dotyczących wolności cyfrowej,

– uwzględniając europejską konwencję praw człowieka oraz trwające negocjacje 
dotyczące przystąpienia UE do tej konwencji,

– uwzględniając Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej,

– uwzględniając art. 52 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych (A8-0000/2015),

A. mając na uwadze, że rozwój technologii i dostęp do otwartego internetu umożliwia 
korzystanie z praw człowieka i podstawowych wolności, co ma pozytywny wpływ, 
gdyż rozszerza zakresu wolności wypowiedzi, dostępu do informacji, prawa do 
prywatności i wolności zgromadzania się na całym świecie;

B. mając na uwadze, że systemy technologii coraz częściej wykorzystywane są jako 
narzędzia łamania praw człowieka przez cenzurę, nadzór, nieuprawniony dostęp do 
urządzeń, zagłuszanie, przechwytywanie, lokalizowanie i śledzenie informacji i osób;

C. mając na uwadze, że w celu łamania praw człowieka takie działania podejmują rządy, 
organizacje przestępcze, sieci terrorystyczne i osoby prywatne;

D. mając na uwadze, że kontekst, w jakim wykorzystywane są TIK, w znacznym stopniu 
determinuje wpływ, jaki mogą one mieć na propagowanie lub łamanie praw człowieka;

E. mając na uwadze, że podmioty prywatne odgrywają coraz istotniejszą rolę w domenie 
cyfrowej;

                                               
1 Dz.U. L 173 z 12.6.2014.
2 COM(2014)0244.
3 Teksty przyjęte, P7_TA(2012)0470.
4 Teksty przyjęte, P7_TA(2013)0274.



PE549.160v02-00 6/8 PR\1050403PL.doc

PL

F. mając na uwadze, że środki w zakresie (cyber)bezpieczeństwa i walki z terroryzmem 
obejmujące TIK lub monitorowanie internetu mają znaczący negatywny wpływ na 
przestrzeganie praw człowieka na całym świecie, zwłaszcza wobec braku podstawy 
prawnej, konieczności, proporcjonalności lub nadzoru demokratycznego i 
sądowniczego;

G. mając na uwadze, że zarówno bezpieczeństwo cyfrowe, jak i wolność cyfrowa są 
niezbędne i nie można jednego zastąpić drugim, lecz powinny się wzajemnie 
wzmacniać;

H. mając na uwadze, że Unia Europejska może jedynie dawać przykład w zakresie 
wolności cyfrowych tylko wtedy, gdy są one zagwarantowane w samej UE;

1. uznaje, że prawa człowieka i podstawowe wolności są powszechne i powinny być 
chronione na całym świecie;

2. wzywa Komisję do zadbania o spójność między działaniami zewnętrznymi UE a jej 
wewnętrzną polityką dotyczącą TIK;

3. podkreśla, że rola TIK powinna być uwzględniona we wszystkich dziedzinach polityki i 
programach UE, aby propagować ochronę praw człowieka;

4. wzywa do aktywnego rozwijania i rozpowszechniania technologii, które pomagają 
chronić prawa człowieka i ułatwiają zapewnianie ludziom możliwości korzystania z 
wolności cyfrowych i bezpieczeństwa;

5. wzywa Komisję i Radę do wspierania, szkolenia i wzmacniania pozycji obrońców praw 
człowieka, działaczy społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych dziennikarzy 
wykorzystujących w swoich działaniach TIK oraz do propagowania odnośnych praw 
podstawowych do prywatności, wolności wypowiedzi, wolności zgromadzania się 
i wolności stowarzyszania się w internecie;

6. wzywa Radę i Komisję, by we wszystkich formach kontaktu z państwami trzecimi, w 
tym w ramach negocjacji akcesyjnych, negocjacji handlowych, dialogów dotyczących 
praw człowieka i kontaktów dyplomatycznych, zdecydowanie podkreślała konieczność 
zagwarantowania i poszanowania cyfrowych wolności i nieograniczonego dostępu do 
internetu;

7. apeluje, by do wszystkich porozumień z państwami trzecimi włączano klauzule 
dotyczące warunkowości, które jednoznacznie odnoszą się do konieczności 
zagwarantowania i poszanowania cyfrowych wolności i nieograniczonego dostępu do 
internetu;

8. podkreśla, że aby polityka rozwojowa UE i jej polityka w dziedzinie praw człowieka 
była skuteczna, konieczne będzie upowszechnienie TIK i wyeliminowanie przepaści 
cyfrowej przez zapewnienie podstawowej infrastruktury technologicznej i ułatwienie 
dostępu do wiedzy i informacji z myślą o propagowaniu umiejętności cyfrowych na 
całym świecie;
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9. podkreśla, że cyfrowe gromadzenie i rozpowszechnianie dowodów na łamanie praw 
człowieka może się przyczynić do ogólnoświatowej walki z bezkarnością; jest zdania, 
że materiały takie powinny być dopuszczane jako dowody w postępowaniach sądowych 
na mocy międzynarodowego prawa (karnego);

10. wyraża ubolewanie, że technologie i usługi informacyjno-komunikacyjne wytworzone 
w UE są wykorzystywane w państwach trzecich w celu łamania praw człowieka przez 
cenzurę, sprawowanie masowego nadzoru, zagłuszanie, przechwytywanie, 
monitorowanie, lokalizowanie i śledzenie obywateli i ich działań w sieciach telefonii 
(komórkowej) i internecie;

11. uważa, że sprawowanie masowego nadzoru jest zawsze nieproporcjonalne, a w związku 
z tym narusza zasady konieczności i proporcjonalności, a zatem złamanie praw 
człowieka;

12. podkreśla, że w prawie UE należy przyjąć zasady społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw i kryteria prawa człowieka w normach projektowych, jako innowacyjne 
rozwiązania techniczne i umożliwiające ochronę praw człowieka, aby zadbać o to, by 
dostawcy usług internetowych, twórcy oprogramowania, producenci sprzętu, usługi i 
media społecznościowe oraz inne podmioty miały na uwadze prawa człowieka 
wszystkich użytkowników końcowych na całym świecie;

13. podkreśla konieczność wdrożenia i monitorowania unijnych regulacji i sankcji 
dotyczących TIK na szczeblu UE, w tym wykorzystania mechanizmów uniwersalnych, 
aby zadbać o to, by państwa członkowskie przestrzegały prawodawstwa i by utrzymano 
równe warunki działania;

14. w tym kontekście wzywa Komisję do szybkiego przedstawienia wniosku dotyczącego 
inteligentnej i skutecznej polityki w celu regulacji wywozu technologii podwójnego 
zastosowania, w których uwzględniono by potencjalnie szkodliwy wywóz produktów i 
usług TIK do państw trzecich, zgodnie z uzgodnieniami zawartymi we wspólnym 
oświadczeniu Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji z kwietnia 2014 r.;

15. podkreśla, że Komisja w krótkim czasie powinna być w stanie przekazywać 
przedsiębiorstwom mającym wątpliwości, czy złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na 
wywóz, aktualne informacje o legalności lub potencjalnie szkodliwych skutkach 
ewentualnych transakcji;

16. wzywa Komisję do przedłożenia wniosków dotyczących przeglądu tego, jak normy UE 
dotyczące TIK mogłyby zostać wykorzystane, aby zapobiec potencjalnie szkodliwym 
skutkom wywozu takich technologii lub innych usług do państw trzecich, w których 
pojęcia takie jak „uprawnione przechwytywanie” mają inne konotacje lub nie są 
stosowane zasady praworządności;

17. wzywa do opracowania polityki umożliwiającej regulację sprzedaży programów 
wykorzystujących błędy w oprogramowaniu przed opublikowaniem poprawki (ang. 
„zero-day exploit”), aby uniknąć wykorzystywania ich do cyberataków lub uzyskiwania 
nieuprawnionego dostępu do urządzeń prowadzącego do łamania praw człowieka;
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18. ubolewa, że niektóre europejskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa działające w UE 
są aktywnie zaangażowane w krajach, w których łamie się prawa człowieka;

19. z naciskiem wzywa Komisję, by publicznie wykluczyła przedsiębiorstwa angażujące się 
w takie działania z unijnych procedur przetargowych, finansowania badań i rozwoju i 
wszelkich innych form wsparcia finansowego;

20. wzywa Komisję i Radę, by na forach zarządzania internetem aktywnie chroniły 
otwartego internetu, procedur decyzyjnych, w które zaangażowanych jest wiele 
zainteresowanych stron, i wolności cyfrowych;

21. wzywa Komisję do zaangażowania społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych 
ekspertów ds. TIK, aby zapewnić dostęp do aktualnej wiedzy fachowej, co powinno 
umożliwić kształtowanie przyszłościowej polityki;

22. podkreśla konieczność unikania niezamierzonych konsekwencji, takich jak ograniczenia 
dotyczące badań, wymiany informacji i dostępu do nich lub wywozu technologii, które 
mogą przyczynić się do propagowania praw człowieka;

23. uważa, że współpraca między rządami i podmiotami prywatnymi w domenie cyfrowej 
na całym świecie wymaga stosowania jasnych mechanizmów kontroli i równowagi i nie 
może prowadzić do ograniczania nadzoru demokratycznego i sądowniczego;

24. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, 
Komisji, wiceprzewodniczącej Komisji/ Wysokiej Przedstawiciel Unii Europejskiej do 
Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa oraz ESDZ.


