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ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 3 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
3a. απνδνθηκάδεη ηελ έγθξηζε ηνπ Νόκνπ
πεξί Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ θαη
Αξκνδηνηήησλ Γηεξεύλεζεο (DRIPA) ηνπ
2014 από ην Ηλσκέλν Βαζίιεην, ν νπνίνο
όρη κόλν επηηξέπεη ζηηο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηώλ θαη αζθαιείαο λα
ζπλερίζνπλ λα ρξεζηκνπνηνύλ
κεραληζκνύο καδηθήο δηαηήξεζεο
δεδνκέλσλ κεηά ηελ απόθαζε ηνπ
Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο
πνπ θήξπμε άθπξε ηελ νδεγία
2006/24/ΔΚ, αιιά θαη δηεπξύλεη ηελ
εδαθηθή εκβέιεηα ησλ εμνπζηώλ
παξαθνινύζεζεο ησλ ππεξεζηώλ απηώλ·
ηνλίδεη ηε ζεκαζία πνπ έρεη ε απόθαζε
ηνπ Αλσηάηνπ Γηθαζηεξίνπ ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ζηελ πεξίπησζε
David Davis θαη άιισλ θαηά Secretary of
State for the Home Department, κε ηελ
νπνία ην Αλώηαην Γηθαζηήξην
απνθάλζεθε όηη ν DRIPA 2014, ππό ηε
ζεκεξηλή ηνπ κνξθή, είλαη παξάλνκνο
ιόγσ ηεο έιιεηςεο δηαζθαιίζεσλ, γεγνλόο
πνπ αληηβαίλεη ζην δίθαην ηεο ΔΔ,
παξέρνληαο ζηελ θπβέξλεζε ηνπ
Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ ελλέα κήλεο
πξνθεηκέλνπ λα ζεζπίζεη ηηο θαηάιιειεο
εγγπήζεηο· ζε απηό ην πιαίζην,
επηδνθηκάδεη ηελ έθζεζε ηνπ αλεμάξηεηνπ
ειεγθηή ηεο αληηηξνκνθξαηηθήο
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λνκνζεζίαο ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ, κε
ηελ νπνία δεηείηαη πιήξεο αλαζεώξεζε
ησλ λόκσλ ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ πνπ
δηέπνπλ ηελ παξαθνινύζεζε, δηθαζηηθή
επνπηεία ηεο παξαθνινύζεζεο ηδησηηθώλ
επηθνηλσληώλ, θαη κεγαιύηεξε δηαθάλεηα
ζρεηηθά κε ηελ ύπαξμε θαη ηε ρξήζε
εμνπζηώλ παξαθνινύζεζεο· θαιεί ηελ
θπβέξλεζε ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ λα
ιάβεη ππόςε ηηο ζπζηάζεηο ηεο έθζεζεο·
Or. en
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Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
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Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 3 β (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
3β. εθθξάδεη ηελ βαζύηαηε αλεζπρία ηνπ
γηα ην λέν γαιιηθό λνκνζρέδην ζρεηηθά κε
ηα κέηξα επηηήξεζεο γηα ηηο δηεζλείο
ειεθηξνληθέο επηθνηλσλίεο (proposition de
loi relative aux mesures de Surveillance
des Communications Électroniques
internationales), όπσο εγθξίζεθε από ηελ
Γαιιηθή Δζλνζπλέιεπζε ηελ 1ε
Οθησβξίνπ 2015, ην νπνίν επηηξέπεη ηελ
καδηθή παξαθνινύζεζε όισλ ησλ
ειεθηξνληθώλ επηθνηλσληώλ πνπ
απνζηέιινληαη ή ιακβάλνληαη από ην
εμσηεξηθό, λνκηκνπνηώληαο έηζη ηελ
καδηθή παξαθνινύζεζε εθαηνκκπξίσλ
αλζξώπσλ ζηελ Γαιιία θαη ζην
εμσηεξηθό· ηνλίδεη εηδηθόηεξα όηη ην
λνκνζρέδην δελ πεξηιακβάλεη θακία
νπζηαζηηθή αλεμάξηεηε επνπηεία θαη
κεραληζκνύο ειέγρνπ, νύηε απαηηεί
πξνεγνύκελε δηθαζηηθή άδεηα γηα ηελ
παξαθνινύζεζε ησλ επηθνηλσληώλ, θαη
όηη όρη κόλν ζα κεηώζεη ην επίπεδν
πξνζηαζίαο ησλ αλζξσπίλσλ
δηθαησκάησλ, δεδνκέλνπ ηνπ γεγνλόηνο
θαη κόλν όηη νη επηθνηλσλίεο ζα
δηέξρνληαη ηα ζύλνξα, αιιά ζα
πεξηιακβάλεη επίζεο έλα ζύλνιν
δηαηάμεσλ κεησκέλεο πξνζηαζίαο ζε
ζπλάξηεζε κε ηνλ εληνπηζκό ηνπ
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ελδηαθεξνκέλνπ· ππελζπκίδεη ζην πιαίζην
απηό όηη ε καδηθή παξαθνινύζεζε
ζπληζηά ζνβαξή παξέκβαζε ζηα
ζεκειηώδε δηθαηώκαηα ησλ πνιηηώλ θαη
όηη ην πξνβιεπόκελν ζρέδην κέηξσλ ζα
ζπληζηνύζε παξαβίαζε ηνπ Χάξηε
Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ ηεο ΔΔ θαη
ηεο Δπξσπατθήο Σύκβαζεο Γηθαησκάησλ
ηνπ Αλζξώπνπ· θαιεί επηζήκσο ηελ
Γαιιηθή Κπβέξλεζε λα απνζύξεη ην σο
άλσ λνκνζρέδην·
Or. en
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ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 3 γ (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
3γ. επαλαιακβάλεη ηελ αλεζπρία ηνπ όζνλ
αθνξά ηελ αλαζεώξεζε ηνπ λόκνπ πεξί
πιεξνθνξηώλ θαη αζθάιεηαο ησλ Κάησ
Χσξώλ ηνπ 2002· ππνζηεξίδεη ηηο
ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Αλαζεώξεζεο
Dessens ηεο 2αο Γεθεκβξίνπ 2013, πνπ
απνζθνπνύλ ζηελ ελίζρπζε ηεο
δηαθάλεηαο, ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
επνπηείαο ησλ νιιαλδηθώλ ππεξεζηώλ
πιεξνθνξηώλ· θαιεί ηηο Κάησ Χώξεο λα
κελ δηεπξύλνπλ ηηο εμνπζίεο ησλ
ππεξεζηώλ πιεξνθνξηώλ ώζηε λα είλαη
δπλαηή ε κε ζηνρεπκέλε θαη κεγάιεο
θιίκαθαο παξαθνινύζεζε επηθνηλσληώλ
αζώσλ πνιηηώλ κέζσ θαισδίσλ·
Or. en
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Πρόταση ψηυίσματος
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Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 7
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

7. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο απόθαζεο ηνπ
Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο
8εο Απξηιίνπ 2014, ε νπνία θεξύζζεη
άθπξε ηελ νδεγία 2006/24/EΚ γηα ηε
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη όηη ην
Δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε παξέκβαζε ηνπ
νξγάλνπ ζην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζηελ
ηδησηηθή δσή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην
απνιύησο αλαγθαίν·

7. ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο απόθαζεο ηνπ
Δηθαζηεξίνπ ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο
8εο Απξηιίνπ 2014, ε νπνία θεξύζζεη
άθπξε ηελ νδεγία 2006/24/EΚ γηα ηε
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη όηη ην
Δηθαζηήξην έθξηλε όηη ε παξέκβαζε ηνπ
νξγάλνπ ζην ζεκειηώδεο δηθαίσκα ζηελ
ηδησηηθή δσή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην
απνιύησο αλαγθαίν· επηζεκαίλεη ην
γεγνλόο όηη ε ελ ιόγσ απόθαζε
παξνπζηάδεη κηα θαηλνθαλή πηπρή, ζην
κέηξν όπνπ ην Γηθαζηήξην αλαθέξεηαη
εηδηθά ζε κηα ζπγθεθξηκέλε λνκνινγία ηνπ
Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ ησλ
Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξώπνπ ζρεηηθά κε
ην ζέκα ησλ «γεληθώλ πξνγξακκάησλ
επηηήξεζεο» θαη έρεη ηώξα ελζσκαηώζεη
ζηελ ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο ΔΔ ηηο ίδηεο
αξρέο πνπ απνξξένπλ από ηελ
ζπγθεθξηκέλε λνκνινγία ηνπ Δπξσπατθνύ
Γηθαζηεξίνπ ησλ Γηθαησκάησλ ηνπ
Αλζξώπνπ· ηνλίδεη όηη ζα πξέπεη,
ζπλεπώο, λα αλακέλεηαη όηη ην
Γηθαζηήξην ζα εθαξκόζεη ζην κέιινλ ην
ίδην ζθεπηηθό θαηά ηελ αμηνιόγεζε ηεο
ηζρύνο, βάζεη ηνπ Χάξηε, άιισλ
λνκνζεηηθώλ πξάμεσλ ηεο ΔΔ θαη ησλ
θξαηώλ κειώλ ζηνλ ίδην απηόλ ηνκέα ησλ
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Υπνζέζεσλ
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ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 13 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
13a. ππελζπκίδεη όηη νη δηεζλείο
ζπκθσλίεο πνπ ζπλάπηνληαη από ηελ ΔΔ
έρνπλ ην πξνβάδηζκα έλαληη ηνπ
παξαγώγνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ θαη, σο εθ
ηνύηνπ, ηνλίδεη ηελ αλάγθε λα
δηαζθαιηζηεί όηη ε ζπκθσλία-πιαίζην δελ
πεξηνξίδεη ηα ππνθείκελα ζηα δεδνκέλα
δηθαηώκαηα θαη ηηο εγγπήζεηο πνπ ηζρύνπλ
γηα ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ ζύκθσλα κε
ην δίθαην ηεο ΔΔ· παξνηξύλεη, σο εθ
ηνύηνπ, ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη
ιεπηνκεξώο θαη επαθξηβώο ηνλ ηξόπν κε
ηνλ νπνίν ε ζπκθσλία-πιαίζην ζα
αιιειεπηδξά κε θαη ζα επεξεάδεη ην
λνκηθό πιαίζην ηεο ΔΔ γηα ηελ πξνζηαζία
ησλ δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ,
αληηζηνίρσο, ηεο παξνύζαο απόθαζεοπιαίζην ηνπ Σπκβνπιίνπ, ηεο νδεγίαο γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
(46/95/ΔΚ) θαη ηεο κειινληηθήο νδεγίαο
θαη ηνπ θαλνληζκνύ γηα ηελ πξνζηαζία
δεδνκέλσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα
ππνβάιεη ζην Κνηλνβνύιην έθζεζε
λνκηθήο αμηνιόγεζεο επί ηνπ ζέκαηνο
πξνηνύ θηλήζεη ηελ δηαδηθαζία
επηθύξσζεο·
Or. en
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Claude Moraes
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Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 16 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
16a. θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα αμηνινγήζεη
ηνλ λνκηθό αληίθηππν θαη ηηο επηπηώζεηο
ηεο απόθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο 6εο
Οθησβξίνπ 2015 ζηελ ππόζεζε Schrems
(C-362/14), όζνλ αθνξά ηηο νπνηεζδήπνηε
ζπκθσλίεο κε ηξίηεο ρώξεο πνπ
επηηξέπνπλ ηελ κεηαθνξά ησλ
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κεηαμύ ηεο ΔΔ
θαη ησλ ΗΠΑ, όπσο ην πξόγξακκα
παξαθνινύζεζεο ηεο ρξεκαηνδόηεζεο
ηεο ηξνκνθξαηίαο (TFTP), νη ζπκθσλίεο
ζρεηηθά κε ηηο θαηαζηάζεηο νλνκάησλ
επηβαηώλ (PNR), ε ζπκθσλία-πιαίζην
κεηαμύ ΔΔ θαη ΗΠΑ θαη άιια όξγαλα
βάζεη ηνπ δηθαίνπ ηεο ΔΔ πνπ αθνξνύλ
ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ·
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Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

17. ζεκεηώλεη όηη ε αλαζηνιή ηεο
απόθαζεο πεξί αζθαινύο ιηκέλα
παξνπζηάζηεθε από ηελ Δπηηξνπή σο
«επηινγή», ε νπνία ζα κειεηεζεί αλ δελ
εμεπξεζεί ηθαλνπνηεηηθή ιύζε γηα ηα
πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ· θαιεί ηελ
Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο
ιύζεηο αληί ηνπ αζθαινύο ιηκέλα θαη λα
ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε έσο ηα ηέιε ηνπ
2015·

δηαγξάθεηαη
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Τροπολογία 8
Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE
Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 41
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

41. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα
πξνεηνηκάζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε
ζπκκόξθσζε ησλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο
πξόιεςεο, εληνπηζκνύ, δηεξεύλεζεο θαη
δίσμεο πνηληθώλ αδηθεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο,
πξνο ηελ απόθαζε ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο Απξηιίνπ
2014, ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ·
επηζεκαίλεη ηδίσο ηα άξζξα 58 θαη 59 ηεο
απόθαζεο απηήο, ηα νπνία απαηηνύλ
ζαθώο κηα ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε αληί
γηα «πιήξε ιήςε», όζνλ αθνξά ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ·

41. δεηεί από ηελ Επηηξνπή λα
πξνεηνηκάζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα
ηα θξάηε κέιε ζρεηηθά κε ηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν κπνξνύλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε
ζπκκόξθσζε ησλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή
πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνύο
πξόιεςεο, εληνπηζκνύ, δηεξεύλεζεο θαη
δίσμεο πνηληθώλ αδηθεκάησλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο ηξνκνθξαηίαο,
πξνο ηηο απνθάζεηο ηνπ Δηθαζηεξίνπ ηεο
Επξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο Απξηιίνπ 12,
ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε δεδνκέλσλ
(Υπνζέζεηο C-293/12 θαη C-594/12) θαη
ηεο 6εο Οθησβξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηνλ
αζθαιή ιηκέλα (Υπόζεζε C-362/14)·
επηζεκαίλεη ηδίσο ηηο ζθέςεηο 58 θαη 59
ηεο απόθαζεο ζρεηηθά κε ηελ δηαηήξεζε
δεδνκέλσλ θαη ηηο ζθέςεηο 93 θαη 94 ηεο
απόθαζεο ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ιηκέλα,
νη νπνίεο απαηηνύλ ζαθώο κηα ζηνρεπκέλε
πξνζέγγηζε αληί γηα «πιήξε ιήςε», όζνλ
αθνξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ·
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Τροπολογία 9
Sophia in ‘t Veld, Cecilia Wikström, Angelika Mlinar
εμ νλόκαηνο ηεο Οκάδαο ALDE
Πρόταση ψηυίσματος
B8-1092/2015
Claude Moraes
εμ νλόκαηνο ηεο Επηηξνπήο Πνιηηηθώλ Ειεπζεξηώλ, Δηθαηνζύλεο θαη Εζσηεξηθώλ
Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 41 α (νέα)
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία
41a. ππνγξακκίδεη ην γεγνλόο όηη ε πιένλ
πξόζθαηε λνκνινγία, θαη εηδηθόηεξα ε
απόθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο ηεο 8 Απξηιίνπ
2014 ζρεηηθά κε ηε δηαηήξεζε ησλ
δεδνκέλσλ, θαζνξίδνληαη ζαθώο σο
λνκηθή απαίηεζε ηελ απόδεημε ηεο
αλαγθαηόηεηαο θαη ηεο αλαινγηθόηεηαο
γηα ηπρόλ κέηξα πνπ ζπλεπάγνληαη ηε
ζπιινγή θαη ηε ρξήζε δεδνκέλσλ
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελδέρεηαη λα
ζίγνπλ ην δηθαίσκα ζεβαζκνύ ηεο
ηδησηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο δσήο θαη ην
δηθαίσκα πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ·
θξίλεη ιππεξό ην γεγνλόο όηη ζπρλά,
ππνλνκεύεηαη γηα πνιηηηθνύο ιόγνπο ε
ζπκκόξθσζε κε ηηο ελ ιόγσ λνκηθέο
αξρέο θαηά ηελ δηαδηθαζία ιήςεο
απνθάζεσλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα
δηαζθαιίζεη, ζην πιαίζην ηνπ
ζεκαηνινγίνπ γηα ηελ βειηίσζε ηεο
λνκνζεζίαο, όηη όιεο νη λνκνζεηηθέο
πξάμεηο ηεο ΔΔ είλαη πςειήο πνηόηεηαο,
πιεξνύλ όιεο ηηο λνκηθέο απαηηήζεηο θαη
ηελ λνκνινγία, θαη είλαη ζύκθσλεο κε ηνλ
Χάξηε ησλ Θεκειησδώλ Γηθαησκάησλ
ηεο ΔΔ· ζπληζηά όπσο, ζηελ εθηίκεζε
επηπηώζεσλ όισλ ησλ αξρώλ επηβνιήο
ηνπ λόκνπ θαη ησλ κέηξσλ αζθάιεηαο πνπ
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αθνξνύλ ηε ρξήζε θαη ζπιινγή
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,
πεξηιακβάλεηαη πάληνηε κηα δνθηκή
ζθνπηκόηεηαο θαη αλαινγηθόηεηαο·
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