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26.10.2015 B8-1092/1 

Poprawka  1 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3a. ubolewa nad przyjęciem przez 

Zjednoczone Królestwo w 2014 r. ustawy o 

zatrzymywaniu danych i uprawnieniach 

śledczych (DRIPA), która nie tylko 

pozwala służbom wywiadu i służbom 

bezpieczeństwa na dalsze stosowanie 

mechanizmów masowego zatrzymywania 

danych po orzeczeniu nieważności 

dyrektywy 2006/24/WE przez Trybunał 

Sprawiedliwości, lecz również rozszerza 

terytorialny zasięg ich uprawnień w 

zakresie przechwytywania danych; zwraca 

uwagę na znaczenie orzeczenia 

brytyjskiego Sądu Najwyższego w sprawie 

David Davis i inni przeciwko Ministrowi 

Spraw Wewnętrznych, w którym Sąd 

Najwyższy orzekł, że DRIPA 2014 w 

obecnej formie jest niezgodna z prawem z 

powodu braku gwarancji, który jest 

niezgodny z przepisami UE, oraz 

wyznaczył rządowi brytyjskiemu termin 

dziewięciu miesięcy na wprowadzenie 

odpowiednich gwarancji; w związku z tym 

z zadowoleniem przyjmuje sprawozdanie 

niezależnego brytyjskiego recenzenta 

prawodawstwa w dziedzinie terroryzmu, w 

którym wzywa on do kompleksowej 

reformy brytyjskich przepisów 

regulujących inwigilację, do sądowego 

nadzoru nad przechwytywaniem 

prywatnej wymiany informacji oraz do 
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większej przejrzystości w kwestii istnienia i 

wykonywania uprawnień w zakresie 

inwigilacji; apeluje do rządu 

Zjednoczonego Królestwa o należyte 

uwzględnienie zaleceń zawartych w tym 

sprawozdaniu; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/2 

Poprawka  2 

Nathalie Griesbeck, Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 b (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3b. jest głęboko zaniepokojony nowym 

projektem francuskiej ustawy o środkach 

umożliwiających śledzenie 

międzynarodowej łączności elektronicznej 

(Proposition de loi relative aux mesures 

de surveillance des communications 

électroniques internationales) przyjętym 

przez francuskie Zgromadzenie Narodowe 

w dniu 1 października 2015 r., który 

umożliwia masowe przechwytywanie całej 

elektronicznej korespondencji wysyłanej 

lub otrzymywanej z zagranicy, tj. 

legalizuje masową inwigilację milionów 

ludzi we Francji i za jej granicami; 

podkreśla w szczególności, że ten projekt 

ustawy nie uwzględnia żadnych 

konkretnych niezależnych mechanizmów 

nadzoru i kontroli ani też nie wymaga 

żadnego wcześniejszego zezwolenia sądu 

na przechwytywanie korespondencji, oraz 

że nie tylko wpłynęłoby to na obniżenie 

poziomu ochrony praw człowieka z 

powodu samego faktu, że korespondencja 

przekraczałaby granice, lecz również 

skutkowałoby wprowadzeniem zestawu 

środków obniżonej ochrony w zależności 

od lokalizacji danej osoby; przypomina w 

związku z tym, że masowa inwigilacja 

rażąco narusza prawa podstawowe 

obywateli, oraz że planowane projekty 
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środków naruszałyby postanowienia Karty 

praw podstawowych Unii Europejskiej 

oraz europejskiej konwencji praw 

człowieka; wystosowuje oficjalny apel do 

parlamentu francuskiego o odrzucenie 

tego projektu ustawy; 

Or. en 



 

AM\1077019PL.doc  PE570.926v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.10.2015 B8-1092/3 

Poprawka  3 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 3 c (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  3c. ponownie wyraża obawy dotyczące 

przeglądu holenderskiej ustawy z 2002 r. o 

służbach wywiadowczych i służbach 

bezpieczeństwa; popiera zalecenia komisji 

dokonującej przeglądu (komisja 

Dessensa) z dnia 2 grudnia 2013 r., które 

mają na celu zwiększenie przejrzystości 

holenderskich służb wywiadowczych oraz 

usprawnienie kontroli i nadzoru nad 

nimi; wzywa Holandię do odstąpienia od 

rozszerzania uprawnień jej służb 

wywiadowczych zmierzającego do 

umożliwienia nieukierunkowanego 

śledzenia na szeroką skalę komunikacji 

przewodowej niewinnych obywateli; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/4 

Poprawka  4 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. podkreśla znaczenie wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 

kwietnia 2014 r. stwierdzającego 

nieważność dyrektywy 2006/24/WE w 

sprawie zatrzymywania danych; 

przypomina, że Trybunał stwierdził, iż 

ingerencja w prawo podstawowe do 

prywatności musi się ograniczać do tego, 

co ściśle niezbędne; 

7. podkreśla znaczenie wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 8 

kwietnia 2014 r. stwierdzającego 

nieważność dyrektywy 2006/24/WE w 

sprawie zatrzymywania danych; 

przypomina, że Trybunał stwierdził, iż 

ingerencja w prawo podstawowe do 

prywatności musi się ograniczać do tego, 

co ściśle niezbędne; zwraca uwagę na fakt, 

że orzeczenie to zawiera aspekt 

nowatorski, ponieważ Trybunał 

Sprawiedliwości odnosi się konkretnie do 

określonego zbioru orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

dotyczącego kwestii „ogólnych 

programów inwigilacji” i wprowadza 

obecnie do prawa UE w tej samej 

dziedzinie te same zasady, wywodzące się z 

tego konkretnego orzecznictwa 

Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka; podkreśla, że należy zatem 

oczekiwać, że Trybunał Sprawiedliwości w 

przyszłości również będzie stosował to 

samo rozumowanie przy ocenie ważności, 

w świetle Karty, innych aktów 

ustawodawczych UE i państw 

członkowskich w tej samej dziedzinie 

„ogólnych programów inwigilacji”; 

Or. en 



 

AM\1077019PL.doc  PE570.926v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

26.10.2015 B8-1092/5 

Poprawka  5 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 13 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  13a. przypomina, że każda umowa 

międzynarodowa zawarta przez UE ma 

pierwszeństwo przed prawem wtórnym 

UE; podkreśla zatem, że trzeba 

dopilnować, by umowa parasolowa nie 

ograniczała praw osób, których dane 

dotyczą, oraz gwarancji mających 

zastosowanie do przekazywania danych 

na mocy prawa UE; wzywa zatem 

Komisję, by dokładnie zbadała, jak 

umowa parasolowa oddziaływałaby na 

ramy prawne UE w dziedzinie ochrony 

danych i jaki miałaby na nie wpływ, w tym 

odpowiednio na aktualnie obowiązującą 

decyzję ramową Rady, dyrektywę w 

sprawie ochrony danych (46/95/WE) oraz 

przyszłą dyrektywę i rozporządzenie w 

dziedzinie ochrony danych; wzywa 

Komisję do przedstawienia Parlamentowi 

sprawozdania z oceny prawnej tej kwestii 

przed rozpoczęciem procedury ratyfikacji;  

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/6 

Poprawka  6 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 16 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  16a. wzywa Komisję do oceny wpływu i 

skutków prawnych wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości z dnia 6 października 

2015 r. w sprawie Schrems (C-362/14) dla 

wszelkich umów z państwami trzecimi 

umożliwiających przekazywanie danych 

osobowych, jak np. umowa między UE a 

USA w sprawie programu śledzenia 

środków należących do terrorystów 

(TFTP), umowa w sprawie danych 

dotyczących przelotu pasażera (PNR), 

umowa parasolowa między UE a USA i 

inne instrumenty na mocy prawa UE, 

które obejmują gromadzenie i 

przetwarzanie danych osobowych; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/7 

Poprawka  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 17 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

17. zauważa, że zawieszenie decyzji w 

sprawie bezpiecznego transferu danych 

osobowych zostało przedstawione przez 

Komisję jako jedna z „możliwości” do 

zastosowania, jeżeli wskazane problemy 

nie zostaną w satysfakcjonujący sposób 

rozwiązane; zwraca się do Komisji o 

zastanowienie się nad alternatywnymi 

rozwiązaniami w stosunku do decyzji w 

sprawie bezpiecznego transferu danych 

osobowych i o przedstawienie wyników tej 

refleksji do końca 2015 r.; 

skreślony 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/8 

Poprawka  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

41. wzywa Komisję do przygotowania 

wytycznych dla państw członkowskich na 

temat tego, jak dostosować wszelkie 

instrumenty gromadzenia danych 

osobowych do celów zapobiegania 

przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, 

wykrywania i ścigania przestępstw, w tym 

terroryzmu, do wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 

2014 r. w sprawie zatrzymywania danych; 

zwraca szczególną uwagę na ust. 58 i 59 

tego wyroku, które jasno wymagają 

ukierunkowanego podejścia do 

gromadzenia danych zamiast 

zatrzymywania wszystkich danych; 

41. wzywa Komisję do przygotowania 

wytycznych dla państw członkowskich na 

temat tego, jak dostosować wszelkie 

instrumenty gromadzenia danych 

osobowych do celów zapobiegania 

przestępstwom, prowadzenia dochodzeń, 

wykrywania i ścigania przestępstw, w tym 

terroryzmu, do wyroków Trybunału 

Sprawiedliwości UE z dnia 8 kwietnia 

2014 r. w sprawie zatrzymywania danych 

(sprawy C-293/12 i C-594/12) oraz z dnia 

6 października 2015 r. w sprawie 

bezpiecznego transferu danych osobowych 

(sprawa C-362/14); zwraca szczególną 

uwagę na ust. 58 i 59 wyroku w sprawie 

zatrzymywania danych oraz na ust. 93 i 94 

wyroku w sprawie bezpiecznego transferu 

danych osobowych, które jasno wymagają 

ukierunkowanego podejścia do 

gromadzenia danych zamiast 

zatrzymywania wszystkich danych; 

Or. en 
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26.10.2015 B8-1092/9 

Poprawka  9 

Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar 

w imieniu grupy ALDE 

 

Projekt rezolucji B8-1092/2015 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Działania następcze w związku z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 12 marca 2014 r. 

w sprawie masowej inwigilacji elektronicznej obywateli UE 

Projekt rezolucji 

Ustęp 41 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

  41a. zwraca uwagę na fakt, że najnowsze 

orzecznictwo, w szczególności wyrok 

TFUE z dnia 8 kwietnia 2014 r. w sprawie 

zatrzymywania danych, ustanawia 

wyraźny wymóg prawny polegający na 

wykazaniu konieczności i 

proporcjonalności wszelkich środków 

obejmujących gromadzenie i 

wykorzystywanie danych osobowych, 

które to środki mogą potencjalnie 

kolidować z prawem do ochrony życia 

prywatnego i rodzinnego oraz prawem 

ochrony danych; ubolewa nad tym, że 

względy polityczne często negatywnie 

wpływają na przestrzeganie tych zasad 

prawnych w procesie podejmowania 

decyzji; wzywa Komisję do zapewnienia w 

ramach Programu lepszego stanowienia 

prawa, by całe prawo UE cechowało się 

wysoką jakością, spełniało wszystkie 

normy prawne i było zgodne z 

orzecznictwem, a także z postanowieniami 

Karty praw podstawowych Unii 

Europejskiej; zaleca każdorazowe 

uwzględnianie testu konieczności i 

proporcjonalności w ocenie skutków 

wszystkich środków egzekwowania prawa 

i zapewniania bezpieczeństwa 

obejmujących zastosowanie i gromadzenie 

danych osobowych; 
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Or. en 

 

 


