Warszawa, 8 listopada 2017 r.

Szanowny Pan
Mariusz Błaszczak
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

WNIOSEK
o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. Fundacja Panoptykon zwraca się z prośbą o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej stanu prac nad następującymi projektami ustaw:
1) projekt ustawy o przetwarzaniu danych dotyczących przelotu pasażera (numer
z wykazu prac legislacyjnych Rady Ministrów UC102) implementującej dyrektywę
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/681 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
wykorzystywania danych dotyczących przelotu pasażera w celu zapobiegania
przestępstwom terrorystycznym i poważnej przestępczości, ich wykrywania,
prowadzenia postępowań przygotowawczych w ich sprawie i ich ścigania (tzw.
dyrektywa PNR).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji
publicznej z 23 stycznia 2017 r. (znak DBI-WODOUIP-0667-4-2/2017), do 30 września
2017 r. propozycja rozwiązań prawnych miała zostać przekazana Międzyresortowemu
Zespołowi do Spraw Zagrożeń Terrorystycznych, którego przewodniczącym jest
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
2) projekt ustawy implementującej dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępczości, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania i ścigania
czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylająca decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW (tzw. dyrektywa
policyjna).
Zgodnie z informacjami uzyskanymi w piśmie z dnia 24 lipca 2017 r. (znak DBIWODOUIP-0667-4-13/2017), w Ministerstwie trwały prace koncepcyjne zmierzające do
przygotowania spójnego, oficjalnego projektu ustawy wdrażającej ww. dyrektywę.
W szczególności prosimy o udostępnienie w odniesieniu do obu pytań:
1) informacji o planowanym terminie opublikowania i poddania konsultacjom publicznym
projektów ustaw,
2) dotychczas
dyrektyw.
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powyższych

Prosimy o przesłanie informacji drogą elektroniczną w otwartym formacie umożliwiającym
kopiowanie (pdf, odt, doc lub rtf) na adres mailowy: fundacja@panoptykon.org

W imieniu Fundacji Panoptykon

_______________________________
Katarzyna Szymielewicz
Prezeska
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