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Τροπολογία
1α. Λαμβάνει υπόψη τις δηλώσεις της
Επιτροπής που επισυνάπτονται στο
παρόν ψήφισμα·
Or. en

Προς ενημέρωση, οι δηλώσεις αναφέρουν τα εξής:
Η Επιτροπή εκφράζει την αποδοκιμασία για την εξαίρεση των αποστολών που αναφέρονται
στα άρθρα 42 παράγραφος 1, 43 και 44 ΣΕΕ από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού και
επισημαίνει ότι, συνεπώς, δεν θα υπάρχουν κανόνες για την προστασία των δεδομένων για τις
εν λόγω αποστολές. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι μια απόφαση του Συμβουλίου βάσει του
άρθρου 39 ΣΕΕ θα μπορούσε να θεσπίζει μόνο τους κανόνες προστασίας των δεδομένων για
την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από τα κράτη μέλη κατά την άσκηση
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της κοινής εξωτερικής πολιτικής και
πολιτικής ασφάλειας. Μια τέτοια απόφαση του Συμβουλίου δεν θα μπορούσε να
περιλαμβάνει κανόνες που να εφαρμόζονται σε δραστηριότητες τις οποίες αναλαμβάνουν
θεσμικά και λοιπά όργανα και οργανισμοί της ΕΕ. Για να αντιμετωπιστεί το νομικό κενό, μια
πιθανή απόφαση του Συμβουλίου θα πρέπει επομένως να συνοδεύεται από ένα πρόσθετο,
συμπληρωματικό μέσο, βάσει του άρθρου 16 ΣΛΕΕ.
Η Επιτροπή επισημαίνει ότι η παράγραφος 3 του άρθρου 9 (πρώην άρθρο 70α της γενικής
προσέγγισης του Συμβουλίου) δεν δημιουργεί νέα υποχρέωση για τα όργανα και τους
οργανισμούς της Ένωσης όσον αφορά την ισορροπία που πρέπει να επιτευχθεί μεταξύ της
προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και της πρόσβασης του κοινού στα
έγγραφα.
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Αιτιολόγηση
Στο νομοθετικό ψήφισμα πρέπει να γίνεται μνεία αυτών των κοινών δηλώσεων.
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