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Poprawka  5 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Tiret 11 a (nowe) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

   – uwzględniając ramy strategiczne i plan 

działania UE na rzecz praw człowieka 

i demokracji przyjęte dnia 25 czerwca 

2012 r., 

Or. en 
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Poprawka  6 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw C a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Ca. mając na uwadze, Ŝe od 11 września 

UE wprowadziła 239 środków zwalczania 

terroryzmu: 26 planów działania i 

dokumentów strategicznych, 25 

rozporządzeń, 15 dyrektyw, 11 decyzji 

ramowych, 25 decyzji, 1 wspólne 

działanie, 3 wspólne stanowiska, 4 

rezolucje, 111 konkluzji Rady i 8 

porozumień międzynarodowych; 

______________ 
1Zob.: http://secile.eu/catalogue-eu-counter-
terrorism-measures/ 

 

Or. en 
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Poprawka  7 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Motyw F a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  Fa. mając na uwadze, Ŝe istnieje pilna 

potrzeba opracowania jednolitej definicji 

prawnej pojęcia „tworzenie profili” w 

oparciu o odpowiednie prawa podstawowe 

i standardy ochrony danych, aby 

ograniczyć wątpliwości związane z 

dopuszczalnością określonych form 

działalności; 

Or. en 
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Poprawka  8 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 6 a (nowy)  

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  6a. ostrzega, Ŝe brak perspektyw pełnego 

uczestniczenia w społeczeństwie wywołany 

ubóstwem i bezrobociem moŜe skutkować 

tym, Ŝe ludzie będą mieli poczucie 

bezradności, a nawet będą przejawiali 

destrukcyjne, skierowane przeciw 

społeczeństwu zachowania o charakterze 

ekstremistycznym mające na celu 

podniesienie własnej wartości; wzywa 

państwa członkowskie, by intensywniej 

dąŜyły do ograniczania ubóstwa, dawania 

szans na zatrudnienie oraz poprawy 

statusu i poszanowania osób;  

Or. en 
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Poprawka  9 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 11 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

11. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego wykorzystywania 
istniejących europejskich platform, baz 
danych i systemów ostrzegania takich jak 
System Informacyjny Schengen (SIS) oraz 
system danych pasaŜera przekazywanych 
przed podróŜą (APIS); 

11. wzywa państwa członkowskie do 
odpowiedniego wykorzystywania 
istniejących europejskich platform, baz 
danych i systemów ostrzegania takich jak 
System Informacyjny Schengen (SIS) oraz 
system danych pasaŜera przekazywanych 
przed podróŜą (APIS) oraz do 

umoŜliwienia organom ścigania dostępu 

do danych telefonicznych i pasaŜerskich 

osób podejrzanych czy nawet grup osób 

podejrzanych, jeŜeli mają one powiązania 

z konkretnym zagroŜeniem; organy 

ścigania muszą przede wszystkim 

wykorzystywać istniejące moŜliwości i 

zacieśniać współpracę, między innymi 

dzięki powołaniu wspólnych zespołów 

dochodzeniowo-śledczych oraz z pomocą 

agencji UE takich jak Europol, Eurojust i 

CEPOL;  

Or. en 
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Poprawka  10 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 20 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  20a. wzywa Komisję, aby przeprowadziła 

formalny przegląd wniosku UE w sprawie 

danych dotyczących przelotu pasaŜera 

(PNR) z uwzględnieniem kryteriów 

określonych przez Trybunał 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej w 

wyroku dotyczącym dyrektywy w sprawie 

zatrzymywania danych; zobowiązuje swój 

Wydział Prawny do przeprowadzenia 

podobnego przeglądu w terminie sześciu 

tygodni od przyjęcia niniejszej rezolucji; 

kładzie nacisk na fakt, Ŝe „ogólny 

program nadzoru”
1
, o którym mowa we 

wniosku UE w sprawie danych 

dotyczących przelotu pasaŜera (PNR), 

moŜna przyjąć dopiero po wydaniu przez 

Trybunał Sprawiedliwości opinii na temat 

umowy UE–Kanada w dziedzinie 

przekazywania i wykorzystywania danych 

PNR, o co Parlament wystąpił w 

listopadzie 2014 r.
2
; 

____________ 

1 SJ-0890/14, ust. 63 i 64.  
2
Teksty przyjęte,P8_TA(2014)005, 25 listopada 

2014 r. 
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Poprawka  11 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 18 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  18a. ponownie apeluje o propagowanie 

kodowania wszelkich środków łączności, 

w tym poczty elektronicznej i wiadomości 

SMS
1
; podkreśla, Ŝe wprowadzenie zakazu 

kodowania odbyłoby się ze szkodą dla 

ochrony danych osobowych 

przekazywanych w sieciach łączności, 

sieciach handlowych i finansowych oraz 

systemach państwowych i kluczowych 

systemach infrastruktury, umoŜliwiając 

przechwycenie tych danych w celach 

przestępczych lub innych; 

____________ 
1 
Rezolucja z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie 

realizowanych przez NSA amerykańskich 

programów nadzoru, organów nadzoru w róŜnych 

państwach członkowskich oraz ich wpływu na 

prawa podstawowe obywateli UE oraz na 

współpracę transatlantycką w dziedzinie wymiaru 

sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, teksty 

przyjęte, P7_TA(2014)0230 (ust. 107). 

Or. en 
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Poprawka  12 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 7 a (nowy) 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

  7a. wyraŜa przekonanie, Ŝe celem naszego 

systemu sądownictwa karnego powinna 

być resocjalizacja zatrzymanych, tak by 

nie stanowili juŜ zagroŜenia dla 

społeczeństwa po wyjściu na wolność; 

apeluje do państw członkowskich o 

zainwestowanie w zasoby ludzkie 

niezbędne do tych celów; wyraŜa poparcie 

dla inicjatyw deradykalizacyjnych 

podobnych do tych, które są prowadzone 

w duńskim mieście Aarhus; 

Or. en 
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Poprawka  13 

Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Eva Joly 

w imieniu grupy Verts/ALE 
 
Wspólny projekt rezolucji 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Środki zwalczania terroryzmu 

Wspólny projekt rezolucji 

Ustęp 21 

 
Wspólny projekt rezolucji Poprawka 

21. zdecydowanie zachęca do lepszej 
wymiany informacji między organami 
ścigania w państwach członkowskich i 
agencjami UE; podkreśla konieczność 
dodatkowego usprawnienia, wzmoŜenia i 
przyspieszenia globalnej wymiany 
informacji na temat ścigania przestępstw; 
apeluje o skuteczniejszą współpracę 
operacyjną między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi poprzez 
wykorzystanie takich wartościowych 
istniejących instrumentów, jak wspólne 
zespoły dochodzeniowo-śledcze, program 
śledzenia środków finansowych naleŜących 
do terrorystów i umowy dotyczące rejestru 
nazwisk pasaŜerów (PNR), a takŜe o 
szybsze i skuteczniejsze dzielenie się 
odnośnymi danymi i informacjami, z 
zastrzeŜeniem właściwej ochrony danych i 
prywatności; 

21. zdecydowanie zachęca do lepszej 
wymiany informacji między organami 
ścigania w państwach członkowskich i 
agencjami UE; podkreśla konieczność 
dodatkowego usprawnienia, wzmoŜenia i 
przyspieszenia globalnej wymiany 
informacji na temat ścigania przestępstw; 
apeluje o skuteczniejszą współpracę 
operacyjną między państwami 
członkowskimi i krajami trzecimi poprzez 
wykorzystanie takich wartościowych 
istniejących instrumentów, jak wspólne 
zespoły dochodzeniowo-śledcze, program 
śledzenia środków finansowych naleŜących 
do terrorystów i umowy dotyczące rejestru 
nazwisk pasaŜerów (PNR), a takŜe o 
szybsze i skuteczniejsze dzielenie się 
odnośnymi danymi i informacjami, z 
zastrzeŜeniem właściwej ochrony danych i 
prywatności; apeluje o ograniczenie 

gromadzenia danych do 

zidentyfikowanych podejrzanych i 

zidentyfikowanych lotów stwarzających 

ryzyko; 

Or. en 
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