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Przechowywanie danych ***I

Rezolucja legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywania przetwarzanych danych w związku ze
świadczeniem publicznych usług łączności elektronicznej (2002 r.), zmieniającej dyrektywę 2002/

58/WE (COM(2005)0438 — C6-0293/2005 — 2005/0182(COD))

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

— uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2005)
0438) (1),

— uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 Traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został przedsta-
wiony przez Komisję (C6-0293/2005),

— uwzględniając art. 51 Regulaminu,

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
oraz opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony
Konsumentów (A6-0365/2005)

1. zatwierdza po poprawkach wniosek Komisji;

2. wzywa Komisję do zlecenia przeprowadzenia badania oceny wpływu, obejmującego wszystkie zagad-
nienia rynku wewnętrznego i ochrony konsumentów;

3. uważa, że w kwestii dostępu do danych obecna dyrektywa stanowi jedynie niezbędny pierwszy krok i
wzywa Radę do lojalnej współpracy na rzecz bezzwłocznego przyjęcia stosownych gwarancji w związku z
ramową decyzją w sprawie ochrony i przetwarzania danych we współpracy sądowej i policyjnej w sprawach
karnych;

4. uważa, że Państwa Członkowskie mają prawo stosować krajowe zasady konstytucyjne i że stosując
niniejszą dyrektywę należy przestrzegać w szczególności tajemnicy zawodowej;

5. zwraca się do Komisji o ponowne przedłożenie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie
znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

6. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

(1) Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Stanowisko Parlamentu Europejskiego przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2005 r.
w celu przyjęcia dyrektywy 2006/…/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zatrzymywa-
nia przetwarzanych danych w związku ze świadczeniem publicznych usług łączności elektronicz-

nej, zmieniająca dyrektywę 2002/58/WE

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, w szczególności jego art. 95,

uwzględniając wniosek Komisji,
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