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27.10.2015 B8-1092/16 

Poprawka  16 

Axel Voss, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

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 12 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

12. przyjmuje z zadowoleniem wysiłki 

rządu USA zmierzające do odbudowy 

zaufania dzięki umowie parasolowej oraz 

fakt przedłożenia Kongresowi ustawy o 

sądowych środkach odwoławczych z 

2015 r. („Judicial Redress Act of 2015”); 

uważa, że zagwarantowanie takich samych 

praw do skutecznych środków 

odwoławczych obywatelom UE / osobom, 

których dane osobowe są przetwarzane w 

UE i przekazywane USA, bez 

jakiejkolwiek dyskryminacji między 

obywatelami UE i USA w takich samych 

okolicznościach jest niezwykle ważne; 

wzywa Kongres do przyjęcia przepisów 

gwarantujących takie prawa; podkreśla, że 

przyjęcie przez Kongres ustawy o 

sądowych środkach odwoławczych jest 

warunkiem wstępnym podpisania i 

zawarcia umowy parasolowej; 

12. przyjmuje z zadowoleniem wysiłki 

rządu USA zmierzające do odbudowy 

zaufania dzięki umowie parasolowej, a ze 

szczególnym zadowoleniem przyjmuje 

fakt, że ustawa o sądowych środkach 

odwoławczych z 2015 r. („Judicial Redress 

Act of 2015”) została uchwalona przez 

Izbę Reprezentantów w dniu 

20 października 2015 r., przy czym 

podkreśla istotne i pozytywne kroki 

podjęte przez USA w celu wyjaśnienia 

obaw UE; uważa, że zagwarantowanie 

takich samych praw do skutecznych 

środków odwoławczych obywatelom UE / 

osobom, których dane osobowe są 

przetwarzane w UE i przekazywane USA, 

bez jakiejkolwiek dyskryminacji między 

obywatelami UE i USA w takich samych 

okolicznościach jest niezwykle ważne; 

wzywa Senat USA do przyjęcia przepisów 

gwarantujących takie prawa; podkreśla, że 

przyjęcie przez Kongres ustawy o 

sądowych środkach odwoławczych jest 

warunkiem wstępnym podpisania i 

zawarcia umowy parasolowej; 

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/17 

Poprawka  17 

Axel Voss, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

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 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23. podkreśla, że poprawne stosunki UE–

USA pozostają absolutnie kluczowe dla 

obojga partnerów; zauważa, że doniesienia 

o inwigilacji osłabiły poparcie opinii 

publicznej dla tych wzajemnych 

stosunków, oraz podkreśla, że należy 

podjąć działania, by zapewnić odbudowę 

zaufania, zwłaszcza w świetle obecnej 

pilnej potrzeby współpracy w zakresie 

wielu geopolitycznych kwestii będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

podkreśla w związku z tym, że należy 

znaleźć w drodze negocjacji między USA i 

całą UE rozwiązanie nienaruszające praw 

podstawowych; 

23. podkreśla, że stosunki UE–USA 

pozostają absolutnie kluczowe dla obojga 

partnerów, zwłaszcza w odniesieniu do 

zwalczania terroryzmu oraz poważnej i 

zorganizowanej przestępczości, a także do 

budowy ożywionych stosunków 

gospodarczych i handlowych; apeluje o 

pilną współpracę w zakresie wielu 

geopolitycznych kwestii będących 

przedmiotem wspólnego zainteresowania; 

zauważa, że stosunki te powinny opierać 

się na zaufaniu i współpracy, oraz 

podkreśla w związku z tym, że należy 

znaleźć rozwiązania w drodze negocjacji 

między USA i UE;  

Or. en 
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27.10.2015 B8-1092/18 

Poprawka  18 

Axel Voss, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

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 

Motyw F a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 Fa. mając na uwadze, że przepływ danych 

i informacji przez granice napędza 

dzisiejszą gospodarkę światową; mając na 

uwadze, że uznaje się, iż transgraniczne 

przekazywanie danych umożliwia 

przedsiębiorstwom i konsumentom 

korzystanie z najlepszych dostępnych 

technologii i usług, a także mając na 

uwadze, że sprawne transgraniczne 

przekazywanie informacji ma zatem 

krytyczne znaczenie dla wzrostu i sukcesu 

gospodarki UE;  

Or. en 



 

AM\1077061PL.doc  PE570.926v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

27.10.2015 B8-1092/19 

Poprawka  19 

Axel Voss, Elmar Brok 

w imieniu grupy PPE 

 

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 a (nowy) 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

 17a. podkreśla, że transatlantycki 

przepływ danych stał się w ostatnich 

kilkudziesięciu latach strategicznym i 

niezbędnym elementem transatlantyckich 

stosunków gospodarczych i będzie w 

przyszłości kluczowy dla tworzenia 

niezliczonych możliwości dla 

przedsiębiorców, małych i średnich 

przedsiębiorstw i klientów po obu 

stronach Atlantyku; podkreśla zatem 

pilną potrzebę znalezienia wiarygodnych 

rozwiązań gwarantujących, że ten zgodny 

z prawem przepływ danych nie zostanie 

zakłócony; 

Or. en 

 

 


