
Szanowna Pani Poseł, Szanowny Panie Pośle, 

Jako użytkownik Internetu zwraca się z apelem o utrzymanie decyzji komisji LIBE (komisja ds. 

wolności obywatelskich, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych) w sprawie reprezentowania 

Parlamentu Europejskiego w trójstronnych negocjacjach dotyczących rozporządzenia ePrivacy 

(rozporządzenie o prywatności w łączności elektronicznej).  

W ubiegły czwartek komisja LIBE przyjmujęła raport w sprawie rozporządzenia ePrivacy, w 

którym zaproponowała bardzo ważne z punktu widzenia użytkowników i użytkowniczek 

Internetu poprawki do pierwotnej wersji projektu (krótkie omówienie poniżej). Poprawki te 

wzmacniają ochronę podstawowego prawa do prywatności i zapobiegają śledzeniu 

użytkowników w sieci wbrew ich woli. Niestety, wypracowane propozycje nie mają silnego 

poparcia politycznego wszystkich grup parlamentarnych. Teraz to do Pań i Panów 

europosłów należy decyzja o tym, czy obywatele i obywatelki będą chronieni przed 

śledzeniem i profilowaniem w Internecie! 

W czwartkowym głosowaniu komisja LIBE przyznała sobie mandat do reprezentowania 

Parlamentu Europejskiego w trilogu, którego celem jest ustalenie ostatecznego brzmienia 

rozporządzenia. Zależy nam na tym, aby podczas negocjacji Parlament zaprezentował 

stanowisko, które wzmacnia prawa zwykłych obywateli względem wielkich firm. W związku z 

tym zwracam się z gorącym apelem o dołożenie wszelkich starań, aby komisja utrzymała 

ten mandat, dzięki czemu możliwe będzie dążenie do uwzględnienia zaproponowanych w 

raporcie poprawek gwarantujących ochronę podstawowych praw obywatelskich w 

Internecie. 

Poprawki komisji: 

Komisja zaproponowała m.in. wprowadzenie zasady privacy by default, zgodnie z którą 

ustawienia urządzeń i aplikacji w sposób domyślny zapewniać będą wysoką ochronę 

prywatności użytkowników, wprowadzenie poufności danych zarówno przesyłanych, jak i 

przechowywanych (np. maili), zakaz blokowania dostępu do treści użytkownikom, którzy nie 

wyrażą zgody na śledzenie ich aktywności (tzw. cookie walls), zakaz dalszego przetwarzania 

danych użytkowników bez ich zgody. Te postanowienia są niezwykle istotne w świecie, w 

którym dane o użytkownikach stają się walutą wykorzystywaną przez wielkie korporacje do 

realizacji ich ekonomicznych interesów.  Dlatego tak ważne jest, aby użytkownicy Internetu 

odzyskali wolność decydowania o tym, komu przekażą swoje dane i jak będą one 

wykorzystywane. Ma to również ogromne znaczenie w świetle znacznie wzmacniającego prawa 

jednostek ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). 

Uprzejmie proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości. 

Z poważaniem, 

 


