
 

Jak pogodzić dostęp do PNR i ochronę danych
osobowych
 
Parlament przyjął w środę rezolucję w sprawie ochrony UE przed atakami
terrorystycznym.  Posłowie opowiadają się za walk są z radykalizmem za pomocą
wzmożonych kontroli na zewnętrznych granicach strefy Schengen i lepszego systemu
wymiany informacji między państwami UE, ale bez naruszania praw obywatelskich.
 
Wzywają państwa członkowskie do przyspieszenia prac nad pakietem przepisów dotyczących
ochrony  danych  osobowych  tak,  by  negocjacje  w  tej  sprawie  można  było  prowadzić
jednocześnie z rozmowami na temat unijnego wykazu danych pasażerów (PNR). Pozwoli to na
przyjęcie spójnego zestawu przepisów dotyczących danych osobowych.
 
Środki antyterrorystyczne nie mogą naruszać podstawowych praw obywateli
 
 
 
Posłowie wezwali  do "pracy nad finalizacją dyrektywy UE o danych dotyczących przelotu
pasażera  (dyrektywa  UE  PNR)  do  końca  bieżącego  roku"  i  zaapelowali  do  państw
członkowskich o postęp w pracach nad pakietem ochrony danych osobowych tak, aby rozmowy
trójstronne nad dyrektywą i  pakietem mogły odbywać się równolegle. Posłowie chcą mieć
pewność, że zbieranie danych i ich wymiana opiera się na spójnych podstawach prawnych
ustanawiających prawnie obowiązujące standardy ochrony danych osobowych w całej UE.
 
Wezwali też Komisję do oceny konsekwencji unieważnienia dyrektywy o retencji danych przez
Trybunał Sprawiedliwości UE i uzyskała opinie niezależnych ekspertów na temat "konieczności i
współmierności" dyrektywy o danych przelotu pasażera.
 
Walka z rosnącym zagrożeniem ze strony "zagranicznych bojowników UE" 
 
 
 
Posłowie wezwali  państwa członkowskie do "wielopłaszczyznowego" podejścia do walki  z
radykalizacją:
 
- inwestować w edukacyjne i społeczne projekty, ukierunkowane na przyczyny radykalizacji
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- przeciwdziałać podburzaniu w internecie do popełniania aktów terrorystycznych
 
- przeciwdziałać rekrutacji i wyjazdom w celu wstąpienia do organizacji terrorystycznych
 
- uniemożliwia przekazywanie wsparcia finansowego organizacjom terrorystycznym i przemyt
broni
 
- ustanowić specjalne programy przeciwdziałania radykalizacji postaw
 
 
 
Wzmocnienie kontroli na granicach zewnętrznych
 
Posłowie  zaapelowali  do  krajów  członkowskich  o  walkę  z  przemieszczaniem  się  osób
podejrzanych o terroryzm poprzez wzmocnienie kontroli zewnętrznych granic UE. Odrzucili
wszelkie propozycje nawołujące do zawieszenia systemu Schengen, jednocześnie zachęcając
państwa UE do udoskonalenia  istniejącego już prawa i  lepszego wykorzystania  Systemu
Informacyjnego Schengen (SIS)  oraz Zaawansowanego Systemu Informacji  o  Pasażerze
(APIS). Posłowie przypomnieli, że że już teraz można prowadzić ukierunkowane kontrole osób,
kiedy przekraczają one granice zewnętrzne.
 
 
 
Lepsza współpraca i wymiana informacji
 
Państwa członkowskie mają też ulepszyć system wymiany informacji między organami ścigania
i  agencjami UE. Przede wszystkim, muszą upewnić się,  że krajowe instytucje przekazują
Europolowi  istotne  informacje.  Posłowie  zwracają  uwagę,  że  jedynie  50  %  informacji
dotyczących terroryzmu i przestępczości zorganizowanej jest aktualnie przekazywana przez
poszczególne państwa Europolowi  i  Eurojustowi.  Posłowie popierają  też plan utworzenia
europejskiej platformy przeciwdziałania terroryzmowi w ramach Europolu, aby zwiększyć jego
możliwości operacyjne, techniczne i w zakresie wymiany informacji.
 
Rezolucja została przyjęta 153 głosami za, 136 posłów było przeciw, a 36 wstrzymało się od
głosu.
 
 
Procedura: rezolucja nieustawodawcza
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Kontakty 
 
 

Więcej informacji
Przyjęta rezolucja będzie dostępna tutaj (kliknij 11.02.2015)
Nagranie wideo debaty plenarnej o środkach antyterrorystycznych (28.01.2015)
"EU Passenger Name Record (PNR) proposal: what's at stake" - komunikat prasowy
26.01.2015  (po angielsku i francusku)
"Zagraniczni bojownicy - odpowiedź państw członkowskich i działania UE w kontekście
międzynarodowym" - opracowanie Biura Analiz Parlamentu Europejskiego
 (po angielsku)
Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie odnowienia strategii
bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej (17.12.2014)
Kalendarz posiedzeń i spotkań parlamentarnej komisji wolności obywatelskich ws.
przeciwdziałania terroryzmowi

Cezary LEWANOWICZ
(+32) 2 28 30297 (BXL)
(+33) 3 881 64407 (STR)
(+32) 498 98 34 02
prasa-PL@europarl.europa.eu

Rikke ULDALL
(+32) 2 28 42976 (BXL)
(+33) 3 881 72033 (STR)
(+32) 498 98 32 57
@EP_Justice
libe-press@europarl.europa.eu
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http://www.europarl.europa.eu/plenary/pl/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/plenary/video?debate=1422454557901
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-(PNR)-proposal-what's-at-stake
http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/20150123BKG12902/EU-Passenger-Name-Record-(PNR)-proposal-what's-at-stake
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)548980#
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)548980#
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/pl/document.html?reference=EPRS_BRI(2015)548980#
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2014-0102+0+DOC+XML+V0//PL
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20150122IPR12402/Civil-Liberties-Committee-counter-terrorism-and-counter-radicalisation-roadmap
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20150122IPR12402/Civil-Liberties-Committee-counter-terrorism-and-counter-radicalisation-roadmap
https://twitter.com/EP_Justice


Posłowie wzywają państwa członkowskie do wzmocnienia kontroli granicznych, również na lotniskach-
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