
Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 1

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ο σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
αποτελούν σημαντικά θεμελιώδη δικαιώματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε
στην ανάγκη να επιτευχθεί μια ισορροπημένη προσέγγιση ανάμεσα στην ενίσχυση της
ασφάλειας και τη διαφύλαξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένης της
προστασίας των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Η αναμόρφωση της προστασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ θα ενδυναμώσει τα δικαιώματα των πολιτών,
παρέχοντάς τους καλύτερο έλεγχο των δεδομένων τους και διασφαλίζοντας ότι η ιδιωτική
τους ζωή θα εξακολουθήσει να προστατεύεται στην ψηφιακή εποχή.

Νομική βάση

Άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ)·
Άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ.

Στόχοι

Η Ένωση πρέπει να εξασφαλίσει τη συνεπή εφαρμογή του θεμελιώδους δικαιώματος
στην προστασία των δεδομένων, το οποίο κατοχυρώνεται στον Χάρτη των Θεμελιωδών
Δικαιωμάτων της ΕΕ. Η θέση της ΕΕ στον τομέα της προστασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα πρέπει να ενισχυθεί στο πλαίσιο όλων των πολιτικών της ΕΕ, περιλαμβανομένων
των τομέων της επιβολής του νόμου και της πρόληψης του εγκλήματος, καθώς και του τομέα
των διεθνών σχέσεων, ιδίως σε μια παγκόσμια κοινωνία που χαρακτηρίζεται από ταχεία
τεχνολογική αλλαγή.

Επιτεύγματα

Α. Θεσμικό πλαίσιο
1. Συνθήκη της Λισαβόνας
Πριν τεθεί σε ισχύ η Συνθήκη της Λισαβόνας, η νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων
στον Χώρο Ελευθερίας, Ασφάλειας και Δικαιοσύνης (ΧΕΑΔ) διακρινόταν μεταξύ του πρώτου
πυλώνα (προστασία δεδομένων για προσωπικούς και εμπορικούς σκοπούς με τη χρήση της
κοινοτικής μεθόδου) και του τρίτου πυλώνα (προστασία των δεδομένων για σκοπούς επιβολής
του νόμου σε διακυβερνητικό επίπεδο). Συνεπώς, οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων στους δύο
τομείς ακολουθούσαν διαφορετικούς κανόνες. Η δομή των πυλώνων έχει απαλειφθεί με τη
Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία παρέχει πιο στέρεα βάση για την ανάπτυξη ενός σαφέστερου
και αποδοτικότερου συστήματος προστασίας των δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα καθορίζει νέες
εξουσίες για το Κοινοβούλιο, το οποίο καθίσταται συννομοθέτης. Το άρθρο 16 της ΣΛΕΕ
προβλέπει ότι το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θεσπίζουν κανόνες σχετικά με την προστασία
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από
τα θεσμικά και λοιπά όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης, καθώς και από τα κράτη
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μέλη κατά την άσκηση δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου της
Ένωσης.
2. Στρατηγικές κατευθύνσεις στον χώρο της ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης
Σε συνέχεια του προγράμματος του Τάμπερε και του προγράμματος της Χάγης (Οκτώβριος
1999 και Νοέμβριος 2004 αντίστοιχα), το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε τον Δεκέμβριο
του 2009 το πολυετές πρόγραμμα σε σχέση με τον ΧΕΑΔ για την περίοδο 2010-2014,
γνωστό ως το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Στα συμπεράσματά του, τον Ιούνιο του 2014, το
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσδιόρισε τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές του νομοθετικού
και επιχειρησιακού προγραμματισμού για τα προσεχή χρόνια εντός του ΧΕΑΔ, σύμφωνα
με το άρθρο 68 της ΣΛΕΕ. Ένας από τους κύριους στόχους είναι η καλύτερη προστασία
των προσωπικών δεδομένων στην ΕΕ. Το 2017 θα λάβει χώρα ενδιάμεση επανεξέταση των
κατευθυντήριων γραμμών.
Β. Κύριες νομοθετικές πράξεις για την προστασία των δεδομένων
1. Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
Τα άρθρα 7 και 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ αναγνωρίζουν το σεβασμό
της ιδιωτικής ζωής και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως στενά
συνδεδεμένα, αλλά ξεχωριστά, θεμελιώδη δικαιώματα. Ο Χάρτης είναι ενσωματωμένος στη
Συνθήκη της Λισαβόνας και είναι νομικά δεσμευτικός για τα όργανα και τους οργανισμούς της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και για τα κράτη μέλη κατά την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ.
2. Συμβούλιο της Ευρώπης
α Η Σύμβαση 108 του 1981
Η Σύμβαση 108 του Συμβουλίου της Ευρώπης της 28ης Ιανουαρίου 1981 περί προστασίας
των προσώπων έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα είναι η πρώτη νομικά δεσμευτική διεθνής πράξη που θεσπίστηκε στον τομέα
της προστασίας των δεδομένων. Σκοπός της είναι «η διασφάλιση … σε κάθε φυσικό
πρόσωπο … του σεβασμού των δικαιωμάτων του και των θεμελιωδών ελευθεριών του, και
ιδίως του δικαιώματός του στην ιδιωτική ζωή, έναντι της αυτοματοποιημένης επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».
β Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ)
Το άρθρο 8 της Σύμβασης της 4ης Νοεμβρίου 1950 για την προστασία των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών θεσπίζει το δικαίωμα στο σεβασμό της ιδιωτικής
και της οικογενειακής ζωής: «Παν πρόσωπον δικαιούται εις τον σεβασμόν της ιδιωτικής και
οικογενειακής ζωής του, της κατοικίας του και της αλληλογραφίας του».
3. Σημερινές νομοθετικές πράξεις της ΕΕ περί προστασίας των δεδομένων
Ως συνέπεια της παλιάς δομής των πυλώνων, σήμερα ισχύουν διαφορετικές νομοθετικές
πράξεις. Σε αυτές περιλαμβάνονται πράξεις του πρώην πρώτου πυλώνα, όπως η οδηγία 95/46/
ΕΚ για την προστασία των δεδομένων, η οδηγία 2002/58/ΕΚ για την προστασία της ιδιωτικής
ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών (όπως τροποποιήθηκε το 2009· νέα πρόταση
βρίσκεται επί του παρόντος υπό εξέταση), η οδηγία 2006/24/ΕΚ για τη διατήρηση δεδομένων
(η οποία κηρύχθηκε άκυρη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στις 8 Απριλίου 2014 επειδή είναι
σε μεγάλο βαθμό ασύμβατη με την ιδιωτική ζωή και την προστασία των δεδομένων) και ο
κανονισμός (ΕK) 45/2001 σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα
από τα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας, καθώς και πράξεις του πρώην τρίτου
πυλώνα, όπως η απόφαση-πλαίσιο του Συμβουλίου του Νοεμβρίου 2008 για την προστασία
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία στο πλαίσιο της
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αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις. Προσεχώς αναμένεται να
τεθεί σε ισχύ ένα νέο πλήρες νομικό πλαίσιο περί προστασίας δεδομένων σε επίπεδο ΕΕ (βλ.
παρακάτω).
α Οδηγία για την προστασία των δεδομένων (95/46/ΕΚ) — προς κατάργηση τον Μάιο του
2018
Η οδηγία 95/46/ΕΚ, της 24ης Οκτωβρίου 1995, για την προστασία των φυσικών προσώπων
έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών αποτελεί το βασικότερο νομοθέτημα για την προστασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στην ΕΕ. Η οδηγία θεσπίζει γενικούς κανόνες περί της νομιμότητας της
επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθορίζει τα δικαιώματα των προσώπων τα
οποία αφορούν τα δεδομένα και προβλέπει τη θέσπιση εθνικών ανεξάρτητων εποπτικών αρχών.
Η οδηγία ορίζει επίσης ότι η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα επιτρέπεται μόνο
εφόσον το πρόσωπο στο οποίο αναφέρονται τα δεδομένα έχει δώσει τη ρητή του συγκατάθεση
για την επεξεργασία τους και έχει ενημερωθεί εκ των προτέρων σχετικά με την επεξεργασία
των δεδομένων.
β Οδηγία πλαίσιο του Συμβουλίου (2008/977/ΔΕΥ) — προς κατάργηση τον Μάιο του 2018
Η απόφαση πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 27ης Νοεμβρίου 2008, για την
προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που τυγχάνουν επεξεργασίας στο πλαίσιο
της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις, ρυθμίζει την προστασία
των δεδομένων στο πλαίσιο του πρώην τρίτου πυλώνα. Πρόκειται για έναν τομέα που δεν
καλύπτεται από την οδηγία 95/46/ΕΚ, η οποία εφαρμόζεται στην επεξεργασία δεδομένων
προσωπικού χαρακτήρα στο πλαίσιο του πρώην πρώτου πυλώνα. Η απόφαση πλαίσιο αφορά
μόνο αστυνομικά και δικαστικά δεδομένα που ανταλλάσσονται μεταξύ κρατών μελών, αρχών
και συνδεδεμένων συστημάτων της ΕΕ, και δεν καλύπτει τα εγχώρια δεδομένα.
4. Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων και ομάδα εργασίας κατά το άρθρο 29
Ο Ευρωπαίος Επόπτης Προστασίας Δεδομένων (ΕΕΠΔ) είναι ανεξάρτητη εποπτική αρχή
που εξασφαλίζει ότι τα όργανα και οι οργανισμοί της ΕΕ τηρούν τις υποχρεώσεις τους ως
προς την προστασία των δεδομένων, όπως προβλέπονται στον κανονισμό για την προστασία
των δεδομένων (ΕΚ) αριθ. 45/2001. Τα κύρια καθήκοντα του ΕΕΠΔ είναι η εποπτεία, η
γνωμοδότηση και η συνεργασία. Η ομάδα εργασίας του άρθρου 29 είναι ένα ανεξάρτητο
συμβουλευτικό όργανο για την προστασία των δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής, το οποίο
δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 29 της οδηγίας για την προστασία των δεδομένων.
Απαρτίζεται από αντιπροσώπους των εθνικών αρχών προστασίας των δεδομένων της ΕΕ, του
ΕΕΠΔ και της Επιτροπής. Εκδίδει συστάσεις, γνωμοδοτήσεις και έγγραφα εργασίας. Η ομάδα
εργασίας του άρθρου 29 θα αντικατασταθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας των
Δεδομένων στο πλαίσιο του νέου γενικού κανονισμού για την προστασία των δεδομένων.
5. Μεταρρύθμιση της προστασίας των δεδομένων στην ΕΕ — προς εφαρμογή από τον Μάιο
του 2018
Στις 25 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή εξέδωσε ευρεία νομοθετική δέσμη με σκοπό τη
μεταρρύθμιση της νομοθεσίας της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων. H μεταρρύθμιση
αποσκοπεί στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την ΕΕ,
ενισχύοντας τον έλεγχο των χρηστών επί των δεδομένων που τους αφορούν και περικόπτοντας
το κόστος για τις επιχειρήσεις. Η τεχνολογική πρόοδος και η παγκοσμιοποίηση έχουν μεταβάλει
εκ βάθρων τον τρόπο συλλογής, πρόσβασης και χρήσης των δεδομένων. Επιπλέον, τα 28
κράτη μέλη έχουν εφαρμόσει τους κανόνες του 1995 με διαφορετικούς τρόπους. Ένας ενιαίος
νόμος θα εξαλείψει τον σημερινό κατακερματισμό και τις δαπανηρές διοικητικές επιβαρύνσεις.
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Τούτο θα συμβάλει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στις ηλεκτρονικές
υπηρεσίες, παρέχοντας την τόσο απαραίτητη ώθηση στην ανάπτυξη, την απασχόληση και την
καινοτομία στην Ευρώπη. Τον Δεκέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο (σε επίπεδο επιτροπής) και
το Συμβούλιο (σε πρεσβευτικό επίπεδο) έφτασαν σε συμφωνία σχετικά με τους νέους κανόνες
προστασίας των δεδομένων ύστερα από τρία περίπου έτη μακρών διαπραγματεύσεων. Νέοι
κανόνες δημοσιεύθηκαν τον Απρίλιο του 2016 και θα τεθούν σε εφαρμογή από τον Μάιο του
2018:
— κανονισμός (EΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης

Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων
αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία
Δεδομένων)·

— οδηγία (EΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης
Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από αρμόδιες αρχές για τους σκοπούς της πρόληψης,
διερεύνησης, ανίχνευσης ή δίωξης ποινικών αδικημάτων ή της εκτέλεσης ποινικών
κυρώσεων και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση
της απόφασης-πλαίσιο 2008/977/ΔΕΥ του Συμβουλίου.

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο ανέκαθεν επέμενε στην ανάγκη της επίτευξης ισορροπίας ανάμεσα στην
ενίσχυση της ασφάλειας και στην προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών
δεδομένων. Ενέκρινε διάφορα ψηφίσματα σχετικά με αυτά τα ευαίσθητα θέματα, αποδίδοντας
ιδιαίτερη σημασία στη διαμόρφωση της γενικής εικόνας προσώπου βάσει εθνοτικών ή
φυλετικών στοιχείων, στην απόφαση του Συμβουλίου του Prüm για τη διασυνοριακή
συνεργασία στον τομέα της καταπολέμησης της τρομοκρατίας και του διασυνοριακού
εγκλήματος, στη χρήση σαρωτών σώματος για την ενίσχυση της ασφάλειας των
αερομεταφορών, στα βιομετρικά στοιχεία στα διαβατήρια και στην κοινή προξενική εγκύκλιο,
στη διαχείριση των συνόρων, στο διαδίκτυο και στην εξόρυξη δεδομένων.
Το Κοινοβούλιο απέρριψε τον Φεβρουάριο του 2010, στο πλαίσιο της διαδικασίας έγκρισης, την
προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας για το πρόγραμμα παρακολούθησης της χρηματοδότησης
της τρομοκρατίας (TFTP) (προγενέστερα γνωστή ως συμφωνία SWIFT), στις διαβιβάσεις
τραπεζικών δεδομένων στις ΗΠΑ για σκοπούς καταπολέμησης της τρομοκρατίας. Ύστερα
από την έγκριση του ψηφίσματος του Κοινοβουλίου της 8ης Ιουλίου 2010, η συμφωνία
TFTP τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2010. Τον Ιούλιο του 2011, η Επιτροπή ενέκρινε
ανακοίνωση σχετικά με τις βασικές επιλογές όσον αφορά τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού
Συστήματος Παρακολούθησης της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας (TFTS), για το οποίο
το Κοινοβούλιο εξέφρασε αμφιβολίες. Τον Νοέμβριο του 2013, η Επιτροπή ανακοίνωσε την
πρόθεσή της να μην υποβάλει σε αυτό το στάδιο πρόταση για ένα TFTS της ΕΕ.
Ένα άλλο ζήτημα κρίσιμης σημασίας είναι η συμφωνία μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ σχετικά
με τις καταστάσεις με τα ονόματα των επιβατών (PNR) για την επεξεργασία και τη διαβίβαση
δεδομένων PNR μεταξύ των αερομεταφορέων και του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας των
ΗΠΑ. Ύστερα από τη συγκατάθεση του Κοινοβουλίου, το Συμβούλιο ενέκρινε, τον Απρίλιο
του 2012, απόφαση σχετικά με τη σύναψη νέας συμφωνίας, η οποία αντικατέστησε την
προηγούμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για τα δεδομένα PNR, η οποία εφαρμοζόταν προσωρινά από
το 2007 και μετά.



Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 5

Το Φεβρουάριο του 2011, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας σχετικά με την χρήση
δεδομένων PNR για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και
άλλων σοβαρών εγκλημάτων (PNR ΕΕ). Τον Ιούνιο του 2013, η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου αποφάσισε να αναπέμψει το ζήτημα στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών,
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE), η οποία, τον Απρίλιο του 2013, ψήφισε κατά
της πρότασης της ΕΕ για τα δεδομένα PNR διότι αμφέβαλλε για την αναλογικότητα και την
συμμόρφωσή της με τα θεμελιώδη δικαιώματα. Μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι
το 2015 και τις νέες ανησυχίες για πιθανές απειλές εναντίον της εσωτερικής ασφάλειας της ΕΕ
που θέτουν οι λεγόμενοι ξένοι μαχητές, η συζήτηση επί της πρότασης για τα δεδομένα PNR
στην ΕΕ απέκτησε νέα ώθηση. Τον Δεκέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο (σε επίπεδο επιτροπής)
και το Συμβούλιο (σε πρεσβευτικό επίπεδο) κατέληξαν σε συμβιβαστική λύση για το ευαίσθητο
αυτό ζήτημα. Η οδηγία (ΕΕ) 2016/681 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 27ης Απριλίου 2016, σχετικά με τη χρήση των δεδομένων που περιέχονται στους φακέλους
επιβατών (PNR) για την πρόληψη, ανίχνευση, διερεύνηση και δίωξη τρομοκρατικών και
σοβαρών εγκλημάτων θα πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο έως τις 25 Μαΐου 2018.
Το Κοινοβούλιο έχει συμμετάσχει στην έγκριση (σύμφωνα με τη διαδικασία έγκρισης) μιας
νομικά δεσμευτικής συμφωνίας πλαισίου με τις ΗΠΑ σχετικά με την ανταλλαγή πληροφοριών
και την προστασία των δεδομένων, γνωστή ως «συμφωνία-ομπρέλα». Ο στόχος είναι να
εξασφαλιστεί υψηλό επίπεδο προστασίας των προσωπικών στοιχείων που διαβιβάζονται
στο πλαίσιο της διατλαντικής συνεργασίας για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και
του οργανωμένου εγκλήματος. Η υπογραφή του νόμου περί δικαστικής προσφυγής από
τον Πρόεδρο Ομπάμα τον Φεβρουάριο του 2016 άνοιξε τον δρόμο για την υπογραφή της
συμφωνίας-ομπρέλας ΕΕ-ΗΠΑ στις 2 Ιουνίου 2016. Παράλληλα, τέθηκε σε εφαρμογή η
«Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ», ώστε να διασφαλίσει υψηλό επίπεδο
προστασίας των δεδομένων για διαβιβάσεις εμπορικών δεδομένων. Η Ασπίδα Προστασίας της
Ιδιωτικής Ζωής αποτυπώνει τις απαιτήσεις που έθεσε το Δικαστήριο της ΕΕ στην απόφασή
του τον Οκτώβριο του 2015, η οποία κήρυσσε άκυρο το παλαιό πλαίσιο του «ασφαλούς
λιμένα» (εθελοντικά πρότυπα προστασίας των δεδομένων για εταιρείες τρίτων χωρών που
διαβιβάζουν προσωπικά δεδομένα πολιτών της ΕΕ στις ΗΠΑ). Η Επιτροπή ενέκρινε την
εκτελεστική απόφαση σύμφωνα με την οδηγία 95/46/ΕΚ σχετικά με την επάρκεια της
προστασίας που παρέχεται από την Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής ΕΕ-ΗΠΑ στις
12 Ιουλίου 2016, η οποία τέθηκε αμέσως σε ισχύ. Από την 1η Αυγούστου 2016, οι εταιρείες
μπορούν να προσχωρούν στην Ασπίδα Ιδιωτικής Ζωής με το Υπουργείο Εμπορίου των ΗΠΑ, το
οποίο στη συνέχεια ελέγχει εάν οι πολιτικές τους στον τομέα της ιδιωτικότητας συνάδουν με τα
υψηλά πρότυπα προστασίας των δεδομένων που απαιτούνται από την Ασπίδα Ιδιωτικής Ζωής.
Στο ψήφισμά του της 26ης Μαΐου 2016 για τις διατλαντικές ροές δεδομένων, το Κοινοβούλιο
χαιρέτισε τις προσπάθειες για την επίτευξη ουσιαστικών βελτιώσεων στην Ασπίδα Ιδιωτικής
Ζωής σε σύγκριση την απόφαση περί ασφαλούς λιμένα την οποία αντικατέστησε, και εξέφρασε
ορισμένες κριτικές.
Στις 12 Μαρτίου 2014, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με το πρόγραμμα
παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ και τα όργανα παρακολούθησης της Εθνικής
Υπηρεσίας Ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε διάφορα κράτη μέλη και τον αντίκτυπό
τους στα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ και τη διατλαντική συνεργασία στον
τομέα της Δικαιοσύνης και των Εσωτερικών Υποθέσεων. Με το ψήφισμα αυτό ολοκληρώθηκε
η εξάμηνη έρευνα του Κοινοβουλίου σχετικά με την ηλεκτρονική μαζική παρακολούθηση
πολιτών της ΕΕ, η οποία ακολούθησε τις αποκαλύψεις του Ιουνίου 2013 για εικαζόμενη
κατασκοπεία από τις ΗΠΑ και ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ. Στο ψήφισμά του, το Κοινοβούλιο
ζήτησε την αναστολή των αρχών ασφαλούς λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής
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και του προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Στις 29
Οκτωβρίου 2015, το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στο
ψήφισμά του της 12ης Μαρτίου 2014 σχετικά με τη μαζική ηλεκτρονική παρακολούθηση
πολιτών της ΕΕ, στο οποίο επανέλαβε την έκκλησή του για αναστολή των αρχών ασφαλούς
λιμένα για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του προγράμματος παρακολούθησης της
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Το Κοινοβούλιο συμμετέχει, στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας, στην έγκριση
της μεταρρύθμισης της προστασίας των δεδομένων (βλ. προηγούμενο τμήμα). Οι νέοι κανόνες
περί προστασίας των δεδομένων θα ενισχύσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών στην
ψηφιακή εποχή και θα διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα απλοποιώντας τους κανόνες για
τις επιχειρήσεις στην ψηφιακή ενιαία αγορά.
Kristiina Milt
10/2017
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