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Υπνζέζεσλ
Σπλέρεηα πνπ δφζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014,
ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε πνιηηψλ ηεο ΕΕ
Πρόταση ψηυίσματος
Παράγραυος 12
Πρόταση ψηυίσματος

Τροπολογία

12. επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιιεη ε δηνίθεζε ησλ ΗΠΑ γηα
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο κέζσ ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην, θαη ηεο εηζαγσγήο
ηνπ λόκνπ 2015 πεξί δηθαζηηθήο
πξνζθπγήο ζην Κνγθξέζν· θξνλεί φηη
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα
δηαζθαιηζηνχλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο γηα ηνπο πνιίηεο θαη
ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο ΕΕ ησλ νπνίσλ ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε
επεμεξγαζία εληφο ηεο ΕΕ θαη
κεηαθέξνληαη ζηηο ΗΠΑ ρσξίο λα γίλεηαη
θακία δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηψλ ηεο ΕΕ θαη
ησλ ΗΠΑ· δεηεί απφ ην Κνγθξέζν λα
εγθξίλεη ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία·
ππνγξακκίδεη φηη κία απφ ηηο πξνυπνζέζεηο
γηα ηελ ππνγξαθή θαη ηελ ζχλαςε ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην είλαη ε έγθξηζε ηνπ
λφκνπ ηνπ 2015 πεξί δηθαζηηθήο
πξνζθπγήο ζην Κνγθξέζν·

12. επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ
θαηαβάιιεη ε δηνίθεζε ησλ ΗΠΑ γηα
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζχλεο κέζσ ηεο
ζπκθσλίαο-πιαίζην, εηδηθόηεξα δε ην
γεγνλφο φηη ν λφκνο ηνπ 2015 πεξί
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο πέξαζε κε επηηπρία
ελώπηνλ ηεο Βνπιήο ησλ Αληηπξνζώπσλ
ζηηο 20 Οθησβξίνπ 2015,
ππνγξακκίδνληαο ηηο νπζηαζηηθέο θαη
ζεηηθέο ελέξγεηεο ζηηο νπνίεο πξνέβεζαλ
νη ΗΠΑ ώζηε λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο
αλεζπρίεο ηεο ΕΕ· θξνλεί φηη είλαη
εμαηξεηηθά ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηνχλ ηα
ίδηα δηθαηψκαηα δηθαζηηθήο πξνζθπγήο γηα
ηνπο πνιίηεο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα ηεο
ΕΕ ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία εληφο ηεο
ΕΕ θαη κεηαθέξνληαη ζηηο ΗΠΑ ρσξίο λα
γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηψλ ηεο
ΕΕ θαη ησλ ΗΠΑ· δεηεί απφ ην Κνγθξέζν
ησλ ΗΠΑ λα εγθξίλεη ηελ ελ ιφγσ
λνκνζεζία· ππνγξακκίδεη φηη κία απφ ηηο
πξνυπνζέζεηο γηα ηελ ππνγξαθή θαη ηελ
ζχλαςε ηεο ζπκθσλίαο-πιαίζην είλαη ε
έγθξηζε ηνπ λφκνπ ηνπ 2015 πεξί
δηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζην Κνγθξέζν·
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23. ηνλίδεη φηη ε πγηήο ζρέζε κεηαμχ ΕΕ
θαη ΗΠΑ ζπλερίδεη λα είλαη δσηηθήο
ζεκαζίαο γηα ακθφηεξνπο ηνπο εηαίξνπο·
ζεκεηώλεη όηη νη απνθαιύςεηο ζρεηηθά κε
ηελ παξαθνινύζεζε ππνλόκεπζαλ ηε
ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο από ηελ θνηλή
γλώκε θαη ηνλίδεη όηη πξέπεη λα ιεθζνύλ
κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε
απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο, ηδίσο
ζην πιαίζην ηεο αλάγθεο πνπ ππάξρεη
απηή ηε ζηηγκή γηα ζπλεξγαζία ζε πνιιά
γεσπνιηηηθά ζέκαηα θνηλνχ
ελδηαθέξνληνο· ηνλίδεη, ζε απηφ ην
πιαίζην, φηη ε ΕΕ θαη νη ΗΠΑ πξέπεη λα
βξνπλ κηα ακνηβαίσο απνδεθηή ιύζε, ε
νπνία ζα ζέβεηαη ηα ζεκειηώδε
δηθαηώκαηα·

23. ηνλίδεη φηη ε ζρέζε κεηαμχ ΕΕ θαη
ΗΠΑ ζπλερίδεη λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο
γηα ακθφηεξνπο ηνπο εηαίξνπο, εηδηθόηεξα
γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
θαη ηνπ ζνβαξνύ νξγαλσκέλνπ
εγθιήκαηνο θαη ηελ νηθνδόκεζε κηαο
αθκάδνπζαο νηθνλνκηθήο θαη εκπνξηθήο
ζρέζεο· επηζεκαίλεη ηελ επείγνπζα
αλάγθε ζπλεξγαζίαο ζε πνιιά
γεσπνιηηηθά ζέκαηα θνηλνχ ελδηαθέξνληνο
θαη ζπκθέξνληνο· επηζεκαίλεη όηη ε
ζρέζε απηή ζα πξέπεη βαζίδεηαη ζηελ
εκπηζηνζύλε θαη ηελ ζπλεξγαζία, θαη
ηνλίδεη, ζε απηφ ην πιαίζην, φηη ε ΕΕ θαη νη
ΗΠΑ πξέπεη λα βξνπλ ακνηβαίσο
απνδεθηέο ιύζεηο·
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Τροπολογία
ΣΤ α. ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε
θπθινθνξία δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ
ζε δηαζπλνξηαθό επίπεδν δηέπεη ηελ
ζεκεξηλή παγθόζκηα νηθνλνκία, όηη έρεη
απνδεηρζεί όηη νη δηαζπλνξηαθέο
δηαβηβάζεηο δεδνκέλσλ επηηξέπεη ζηηο
επηρεηξήζεηο θαη ζηνπο θαηαλαισηέο λα
έρνπλ πξόζβαζε ζηηο θαιύηεξεο
δηαζέζηκεο ηερλνινγίεο θαη ππεξεζίεο, θαη
ιακβάλνληαο ππόςε όηη ε απξόζθνπηε
δηαζπλνξηαθή δηαβίβαζε πιεξνθνξηώλ
έρεη ζπλεπώο θαζνξηζηηθή ζεκαζία γηα
ηελ αλάπηπμε θαη ηελ επηηπρία ηεο
νηθνλνκίαο ηεο ΕΕ·
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17a. ηνλίδεη όηη ε δηαηιαληηθή ξνή
δεδνκέλσλ έρεη απνηειέζεη ζηξαηεγηθό
θαη απαξαίηεην ζηνηρείν ηεο
δηαηιαληηθήο νηθνλνκηθήο ζρέζεο θαηά
ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο θαη ζα είλαη
θαίξηαο ζεκαζίαο γηα ηε δεκηνπξγία
ακέηξεησλ επθαηξηώλ γηα ηηο
επηρεηξήζεηο, ηηο κηθξέο θαη κεζαίεο
επηρεηξήζεηο θαη ηνπο πειάηεο θαη από ηηο
δύν πιεπξέο ηνπ Αηιαληηθνύ ζην κέιινλ·
θαηόπηλ ηνύηνπ, ηνλίδεη κε έκθαζε ηελ
επείγνπζα αλάγθε αμηόπηζησλ ιύζεσλ
ώζηε λα εμαζθαιηζζεί ε νκαιόηεηα ησλ
λόκηκσλ ξνώλ δεδνκέλσλ·
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