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2.7.2018 B8-0305/1 

Poprawka  1 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0305/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 7 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

7. powtarza swoje stanowisko, że 

mechanizm Rzecznika ds. Tarczy 

Prywatności wprowadzony przez 

Departament Stanu USA nie jest 

wystarczająco niezależny ani nie jest 

wyposażony w wystarczające uprawnienia 

faktyczne umożliwiające realizację jego 

zadań i zapewnianie obywatelom Unii 

skutecznych środków ochrony prawnej; 

podkreśla, że dokładny zakres uprawnień 

mechanizmu Rzecznika ds. Tarczy 

Prywatności wymaga doprecyzowania, 

zwłaszcza w odniesieniu do jego 

uprawnień w dziedzinie struktur 

wywiadowczych oraz poziomu 

skutecznych środków odwoławczych od 

jego decyzji; ubolewa, że Rzecznik ds. 

Tarczy Prywatności może zwracać się o 

podjęcie działań i informacje jedynie do 

organów rządu USA, przy czym nie może 

nakazać tym organom przerwania i 

zaprzestania dalszego bezprawnego 

inwigilowania ani nie może nakazać 

trwałego zniszczenia informacji; zwraca 

uwagę, że choć zadania Rzecznika ds. 

Tarczy Prywatności wypełnia obecnie 

osoba pełniąca obowiązki rzecznika, 

administracja USA nie mianowała 

dotychczas nowego stałego rzecznika, co 

nie przyczynia się do budowania 

wzajemnego zaufania; jest zdania, że z 

uwagi na brak nominacji niezależnego i 

7. powtarza swoje stanowisko, że 

mechanizm Rzecznika ds. Tarczy 

Prywatności wprowadzony przez 

Departament Stanu USA obecnie nie jest 

wyposażony w wystarczające uprawnienia 

faktyczne umożliwiające realizację jego 

zadań i zapewnianie obywatelom Unii 

skutecznych środków ochrony prawnej; 

podkreśla, że dokładny zakres uprawnień 

mechanizmu Rzecznika ds. Tarczy 

Prywatności wymaga doprecyzowania, 

zwłaszcza w odniesieniu do jego 

uprawnień w dziedzinie struktur 

wywiadowczych oraz poziomu 

skutecznych środków odwoławczych od 

jego decyzji; ubolewa, że Rzecznik ds. 

Tarczy Prywatności może zwracać się o 

podjęcie działań i informacje jedynie do 

organów rządu USA, przy czym nie może 

nakazać tym organom przerwania i 

zaprzestania dalszego bezprawnego 

inwigilowania ani nie może nakazać 

trwałego zniszczenia informacji; zwraca 

uwagę, że choć zadania Rzecznika ds. 

Tarczy Prywatności wypełnia obecnie 

osoba pełniąca obowiązki rzecznika, 

administracja USA nie mianowała 

dotychczas nowego stałego rzecznika, co 

nie przyczynia się do budowania 

wzajemnego zaufania; jest zdania, że z 

uwagi na brak nominacji niezależnego i 

doświadczonego Rzecznika ds. Tarczy 
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doświadczonego Rzecznika ds. Tarczy 

Prywatności o wystarczających 

uprawnieniach zapewnienia Stanów 

Zjednoczonych dotyczące zapewnienia 

obywatelom Unii skutecznej ochrony 

prawnej należy uznać za deklaracje bez 

pokrycia; 

Prywatności o wystarczających 

uprawnieniach zapewnienia Stanów 

Zjednoczonych dotyczące zapewnienia 

obywatelom Unii skutecznej ochrony 

prawnej należy uznać za deklaracje bez 

pokrycia; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/2 

Poprawka  2 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0305/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 23 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

23.  przyznaje, że ponowne 

zatwierdzenie sekcji 702 ustawy o kontroli 

wywiadu na kolejne sześć lat podaje w 

wątpliwość zgodność Tarczy Prywatności 

z prawem; 

23. uważa, że ponowne zatwierdzenie 

sekcji 702 ustawy o kontroli wywiadu na 

kolejne sześć lat nie podaje w wątpliwość 

zgodności Tarczy Prywatności z prawem, 

ponieważ wszystkie elementy, na których 

opierała się decyzja Komisji stwierdzająca 

odpowiedni stopień ochrony, zostały 

utrzymane, zwłaszcza warunki i 

ograniczenia zapewniające 

ukierunkowane gromadzenie;  

  

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/3 

Poprawka  3 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0305/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 34 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

34. stoi na stanowisku, że obecne 

ustalenia dotyczące Tarczy Prywatności 

nie zapewniają odpowiedniego stopnia 

ochrony wymaganego przez prawo Unii w 

dziedzinie ochrony danych oraz Kartę praw 

podstawowych Unii Europejskiej zgodnie z 

wykładnią Trybunału Sprawiedliwości 

Unii Europejskiej; 

34. zastanawia się z niepokojem, czy 

obecne wdrażanie ustaleń dotyczących 

Tarczy Prywatności zapewnia odpowiedni 

stopnia ochrony wymagany przez prawo 

Unii w dziedzinie ochrony danych oraz 

Kartę praw podstawowych Unii 

Europejskiej zgodnie z wykładnią 

Trybunału Sprawiedliwości Unii 

Europejskiej; 

Or. en 
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2.7.2018 B8-0305/4 

Poprawka  4 

Axel Voss 

w imieniu grupy PPE 

 

Projekt rezolucji B8-0305/2018 

Claude Moraes 

w imieniu Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych 

Adekwatność ochrony zapewnianej przez Tarczę Prywatności UE-USA 

Projekt rezolucji 

Ustęp 35 

 

Projekt rezolucji Poprawka 

35. uważa, że jeśli Stany Zjednoczone 

nie zapewnią pełnej zgodności przepisów 

do dnia 1 września 2018 r., będzie to 

oznaczać, że Komisja nie podjęła działań 

przewidzianych w art. 45 ust. 5 RODO; 

wzywa w związku z tym Komisję do 

zawieszenia Tarczy Prywatności do czasu, 

aż władze USA będą przestrzegać jej 

warunków; 

35. uważa, że Stany Zjednoczone 

muszą przyjąć wszelkie niezbędne środki 

w celu zapewnienia pełnej zgodności do 

czasu drugiego rocznego przeglądu; 

apeluje w związku z tym do Komisji, by 

następnie, tak szybko jak to możliwe, 

zdała sprawozdanie Parlamentowi; 

Or. en 

 

 


