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B8-1092/2015
Ψήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα πνπ δόζεθε ζην
ςήθηζκα ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ηεο 12εο Μαξηίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηε καδηθή
ειεθηξνληθή παξαθνινύζεζε πνιηηώλ ηεο ΕΕ
(2015/2635(RSP))
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
–

ιακβάλνληαο ππφςε ην λνκηθφ πιαίζην πνπ ζεζπίδνπλ ε πλζήθε γηα ηελ Δπξσπατθή
Έλσζε (ΔΔ) θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 θαη 21, ν Υάξηεο Θεκειησδψλ
Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη εηδηθφηεξα ηα άξζξα 1, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 20,
21, 42, 47, 48 θαη 52, ε Δπξσπατθή χκβαζε Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη
εηδηθφηεξα ηα άξζξα 6, 8, 9, 10 θαη 13, θαζψο θαη ηελ λνκνινγία ησλ επξσπατθψλ
δηθαζηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ ηδησηηθή δσή θαη ηελ ειεπζεξία ηνπ ιφγνπ·

–

ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ζηηο 12 Μαξηίνπ 2014, ην Δπξσπατθφ Κνηλνβνχιην ελέθξηλε
ςήθηζκα ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο ηεο ππεξεζίαο εζληθήο αζθάιεηαο
(NSA) ησλ ΗΠΑ, ηα φξγαλα παξαθνινχζεζεο ζε δηάθνξα θξάηε κέιε θαη ηνλ
αληίθηππφ ηνπο ζηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ, θαη κε ηε δηαηιαληηθή
ζπλεξγαζία ζηνλ ηνκέα ηεο δηθαηνζχλεο θαη ησλ εζσηεξηθψλ ππνζέζεσλ1 (ην
ςήθηζκα)·

–

έρνληαο ππφςε ην έγγξαθν εξγαζίαο ηεο 19εο Ιαλνπαξίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε ζπλέρεηα
πνπ δφζεθε ζηελ έξεπλα ηεο επηηξνπήο LIBE γηα ηελ καδηθή ειεθηξνληθή
παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ2·

–

έρνληαο ππφςε ην ςήθηζκα ηεο Κνηλνβνπιεπηηθήο πλέιεπζεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο, ηεο 21εο Απξηιίνπ 2015, ζρεηηθά κε ηε καδηθή παξαθνινχζεζε·

–

έρνληαο ππφςε ηηο εξσηήζεηο πξνο ην πκβνχιην θαη ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ηελ
ζπλέρεηα πνπ δφζεθε ζην ςήθηζκα ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ηεο 12εο Μαξηίνπ
2014 ζρεηηθά κε ηελ καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ (O000114/2015 – B8-0769/2015 θαη O-000115/2015 – B8-0770/2015),

–

έρνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε ςεθίζκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ,
Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ,

–

έρνληαο ππφςε ην άξζξν 128 παξάγξαθνο 5 θαη ην άξζξν 123 παξάγξαθνο 2 ηνπ
Καλνληζκνχ,

A.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην ςήθηζκά ηνπ ην Κνηλνβνχιην θαινχζε ηηο αξρέο ησλ ΗΠΑ
θαη ηα θξάηε κέιε λα απαγνξεχζνπλ ηηο γεληθεπκέλεο δξαζηεξηφηεηεο καδηθήο
παξαθνινχζεζεο θαη ηε καδηθή επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ πνιηηψλ, θαη
θαηαδίθαζε ηηο θαηαγγειζείζεο ελέξγεηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ πνπ επεξέαζαλ
ζεκαληηθά ηελ εκπηζηνζχλε θαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ·
ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ςήθηζκα ππέδεημε ηελ πηζαλφηεηα χπαξμεο άιισλ

1
2

Κείκελα πνπ εγθξίζεθαλ, P7_TA(2014)0230.
PE546.737v01-00.
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θηλήηξσλ, φπσο ε πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή θαηαζθνπεία, δεδνκέλσλ ησλ ηθαλνηήησλ
ησλ αλαθεξφκελσλ πξνγξακκάησλ καδηθήο παξαθνινχζεζεο·
B.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην ςήθηζκα εηζήγαγε έλα «επξσπατθφ ςεθηαθφ habeas corpus
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ζε κηα ςεθηαθή επνρή», ην νπνίν
πεξηείρε νθηψ ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο, θαη δήηεζε απφ ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ
Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ Τπνζέζεσλ λα ππνβάιεη έθζεζε ζην
Κνηλνβνχιην ζρεηηθά κε ην ζέκα απηφ έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, κε ζθνπφ λα αμηνινγεζεί
ν βαζκφο ζηνλ νπνίν εθαξκφζηεθαλ νη ζπζηάζεηο·

Γ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην έγγξαθν εξγαζίαο ηεο 19εο Ιαλνπαξίνπ 2015 παξνπζηάδεη
ηηο εμειίμεηο πνπ ζεκεηψζεθαλ έπεηηα απφ ηελ έγθξηζε ηνπ ςεθίζκαηνο, ελψ
ζπλερηδφηαλ ε ξνή απνθαιχςεσλ ζρεηηθά κε εηθαδφκελεο δξαζηεξηφηεηεο καδηθήο
ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο, θαζψο θαη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη ε
εθαξκνγή ηνπ πξνηεηλφκελνπ «επξσπατθνχ ςεθηαθνχ habeas corpus» ππνδεηθλχνληαο
ηελ πεξηνξηζκέλε αληαπφθξηζε ησλ ζεζκηθψλ νξγάλσλ, ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ησλ
ελδηαθεξφκελσλ θνξέσλ πνπ θιήζεθαλ λα αλαιάβνπλ δξάζε·

Γ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ζην ςήθηζκά ηνπ δήηεζε ην Κνηλνβνχιην απφ ηελ Δπηηξνπή
θαη απφ άιια ζεζκηθά φξγαλα, νξγαληζκνχο, ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο ΔΔ λα
αλαιάβνπλ δξάζε ζρεηηθά κε ηηο ζπζηάζεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 265 ΛΔΔ
(«παξάιεηςε»)·

Δ.

ιακβάλνληαο ππφςε φηη ην Wikileaks απνθάιπςε πξφζθαηα ηελ ζηνρεπκέλε
παξαθνινχζεζε ησλ επηθνηλσληψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ Γάιισλ Πξνέδξσλ, θαζψο
θαη Γάιισλ ππνπξγψλ θαη ηνπ Γάιινπ πξέζβε ζηηο ΗΠΑ· ιακβάλνληαο ππφςε φηη, ηελ
ηειεπηαία δεθαεηία, ε NSA πξνέβε ζε κεγάιεο θιίκαθαο ζηξαηεγηθή θαη νηθνλνκηθή
θαηαζθνπεία κε ζηφρν φιεο ηηο δνκέο ηνπ γαιιηθνχ θξάηνπο, θαζψο θαη ησλ
κεγαιχηεξσλ γαιιηθψλ εηαηξεηψλ·

Σ. ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έθζεζε ηνπ εηδηθνχ εηζεγεηή γηα ηελ πξνψζεζε θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηεο έθθξαζεο αλαθέξεη φηη
ε θξππηνγξάθεζε θαη ε αλσλπκία παξέρνπλ ηελ ηδησηηθφηεηα θαη ηελ αζθάιεηα πνπ
απαηηνχληαη γηα ηελ άζθεζε ηνπ δηθαηψκαηνο ζηελ ειεπζεξία ηεο γλψκεο θαη ηεο
έθθξαζεο ζηελ ςεθηαθή επνρή· ιακβάλνληαο ππφςε φηη ε έθζεζε αλαθέξεη επίζεο φηη,
αλ εθαξκφδνληαη πεξηνξηζκνί ζηελ θξππηνγξάθεζε θαη ηελ αλσλπκία, πξέπεη λα
πεξηνξίδνληαη απζηεξά ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο λνκηκφηεηαο, ηεο αλαγθαηφηεηαο, ηεο
αλαινγηθφηεηαο θαη ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ ζθνπνχ·
1.

επηδνθηκάδεη ηηο έξεπλεο ηεο γεξκαληθήο νκνζπνλδηαθήο βνπιήο, ηνπ πκβνπιίνπ ηεο
Δπξψπεο, ησλ Ηλσκέλσλ Δζλψλ θαη ηεο Γεξνπζίαο ηεο Βξαδηιίαο, ηηο ζπδεηήζεηο πνπ
πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε άιια εζληθά θνηλνβνχιηα, θαη ην έξγν πνιπάξηζκσλ
παξαγφλησλ ηεο θνηλσλίαο ησλ πνιηηψλ, ηα νπνία ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηεο
επαηζζεηνπνίεζεο ζρεηηθά κε ηε καδηθή ειεθηξνληθή παξαθνινχζεζε·

2.

εθθξάδεη, σζηφζν, ηε κεγάιε απνγνήηεπζή ηνπ γηα ηελ έιιεηςε πξνζπκίαο θαη
αίζζεζεο ηνπ επείγνληνο πνπ επηδεηθλχνπλ γεληθψο ηα πεξηζζφηεξα θξάηε κέιε θαη ηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ φζνλ αθνξά ηε ζνβαξή αληηκεηψπηζε ησλ δεηεκάησλ θαη ηελ
εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ςήθηζκα, θαζψο θαη
γηα ηελ έιιεηςε δηαιφγνπ κε ην Κνηλνβνχιην θαη δηαθάλεηαο πξνο απηφ·
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3.

εθθξάδεη ηελ αλεζπρία ηνπ γηα νξηζκέλεο απφ ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο πξάμεηο ζε
νξηζκέλα θξάηε κέιε πνπ επεθηείλνπλ ηηο δπλαηφηεηεο επηηήξεζεο ησλ ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ, κεηαμχ άιισλ ζηελ Γαιιία κε ην λέν λφκν πεξί ζπιινγή πιεξνθνξηψλ
πνπ ζέζπηζε ε Δζλνζπλέιεπζε ζηηο 24 Ινπλίνπ 2015, πνιιέο δηαηάμεηο ηνπ νπνίνπ, θαηά
ηελ Δπηηξνπή, εγείξεη ζεκαληηθά λνκηθά δεηήκαηα, ζην Ηλσκέλν Βαζίιεην κε ηελ
έγθξηζε ηνπ Νφκνπ πεξί Γηαηήξεζεο Γεδνκέλσλ θαη Αξκνδηνηήησλ Γηεξεχλεζεο ηνπ
2014 θαη ηελ επαθφινπζε δηθαζηηθή απφθαζε βάζεη ηε νπνίαο νξηζκέλα άξζξα ηνπ
είλαη παξάλνκα θαη κε εθαξκφζηκα, θαζψο θαη ζηηο Κάησ Υψξεο κε ηηο πξνηάζεηο γηα
λέα λνκνζεζία ράξηλ επηθαηξνπνίεζε ηνπ Νφκνπ γηα ηηο Πιεξνθνξίεο θαη ηελ
Αζθάιεηα ηνπ 2002· επαλαιακβάλεη ηελ έθθιεζή ηνπ πξνο φια ηα θξάηε κέιε λα
εμαζθαιίζνπλ φηη ηα ηζρχνληα θαη ηα κειινληηθά λνκηθά πιαίζηα θαη κεραληζκνί
επνπηείαο πνπ δηέπνπλ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ είλαη
ζχκθσλεο κε ηα πξφηππα ηεο Δπξσπατθήο χκβαζεο Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ θαη
ην ζχλνιν ηε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο ηεο Έλσζεο· δεηεί απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή λα
δξνκνινγήζεη ρσξίο θαζπζηέξεζε κηα αμηνιφγεζε φισλ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ γαιιηθνχ
λφκνπ γηα ηηο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη ηελ εμαθξίβσζε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπ κε ην
επξσπατθφ πξσηνγελέο θαη παξάγσγν δίθαην·

4.

εθθξάδεη ηθαλνπνίεζε γηα ηελ έξεπλα πνπ μεθίλεζε ην γεξκαληθφ νκνζπνλδηαθφ
θνηλνβνχιην γηα ηε καδηθή παξαθνινχζεζε· εθθξάδεη έληνλε αλεζπρία γηα ηηο
απνθαιχςεηο ζρεηηθά κε ηε καδηθή παξαθνινχζεζε ησλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη ηεο
δηαδηθηπαθήο θίλεζεο εληφο ηεο Έλσζεο απφ ηε γεξκαληθή ππεξεζία πιεξνθνξηψλ
εμσηεξηθνχ BND ζε ζπλεξγαζία κε ηελ NSA· ζεσξεί φηη ε ελέξγεηα απηή απνηειεί
παξαβίαζε ηεο αξρήο ηεο θαιφπηζηεο ζπλεξγαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 4
παξάγξαθνο 3 ηεο ΔΔ·

5.

αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα θηλήζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 52 ζχκθσλα κε ηελ
νπνία «κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ αηηήκαηνο απφ ηνλ Γεληθφ Γξακκαηέα ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο, ηα Τςειά πκβαιιφκελα Μέξε παξέρνπλ αηηηνιφγεζε γηα ηνλ ηξφπν κε
ηνλ νπνίν ην εζσηεξηθφ ηνπο δίθαην δηαζθαιίδεη ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ησλ
δηαηάμεσλ ηεο ζχκβαζεο»·

6.

ζεσξεί ηελ έσο ηψξα αληίδξαζε ηεο Δπηηξνπήο πξνο ην ςήθηζκα εμαηξεηηθά αλεπαξθή
δεδνκέλνπ ηνπ κεγέζνπο ησλ απνθαιχςεσλ· δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα αλαιάβεη
δξάζε ζρεηηθά κε ηηο εθθιήζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ςήθηζκα έσο ηνλ Γεθέκβξην
ηνπ 2015 ην αξγφηεξν· επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηνπ λα αζθήζεη πξνζθπγή
εμαηηίαο ηεο παξάιεηςεο ή λα εγγξάςεη ζην απνζεκαηηθφ νξηζκέλνπο πφξνπο ηνπ
πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ Δπηηξνπή έσο φηνπ εθαξκνζηνχλ
θαηαιιήισο φιεο νη ζπζηάζεηο·

7.

ηνλίδεη ηε ζεκαζία ηεο απφθαζεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηεο 8εο
Απξηιίνπ 2014, ε νπνία θεξχζζεη άθπξε ηελ νδεγία 2006/24/EΚ γηα ηε δηαηήξεζε
δεδνκέλσλ· ππελζπκίδεη φηη ην Γηθαζηήξην έθξηλε φηη ε παξέκβαζε ηνπ νξγάλνπ ζην
ζεκειηψδεο δηθαίσκα ζηελ ηδησηηθή δσή πξέπεη λα πεξηνξίδεηαη ζην απνιχησο
αλαγθαίν·

Δέζκε γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ
8.

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ηελ έλαξμε ησλ άηππσλ δηνξγαληθψλ
δηαπξαγκαηεχζεσλ ζρεηηθά κε ην ζρέδην Γεληθνχ Καλνληζκνχ γηα ηελ Πξνζηαζία ησλ
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Γεδνκέλσλ θαη ηελ εθ κέξνπο ηνπ πκβνπιίνπ πηνζέηεζε κηαο γεληθήο πξνζέγγηζε
ζρεηηθά κε ην ζρέδην νδεγίαο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ· επαλαιακβάλεη ηελ
πξφζεζή ηνπ λα νινθιεξψζεη ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ζρεηηθά κε ηελ δέζκε κέηξσλ γηα
ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ εληφο ηνπ 2015·
9.

ππελζπκίδεη ζην πκβνχιην ηε δέζκεπζε πνπ έρεη αλαιάβεη λα ζέβεηαη ηνλ Υάξηε
Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φηαλ πξνβαίλεη ζε ηξνπνπνηήζεηο
ησλ πξνηάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο· επαλαιακβάλεη ηδίσο φηη ην επίπεδν πξνζηαζίαο πνπ
παξέρεηαη δελ πξέπεη λα είλαη ρακειφηεξν απφ ην επίπεδν πνπ νξίζηεθε ζηελ νδεγία
95/46/ΔΚ·

10.

ππνγξακκίδεη φηη ηφζν ν θαλνληζκφο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ φζν θαη ε
νδεγία γηα ηελ πξνζηαζία ησλ δεδνκέλσλ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ ησλ αηφκσλ θαη σο εθ ηνχηνπ, ακθφηεξα πξέπεη λα
αληηκεησπίδνληαη σο κηα δέζκε κέηξσλ πνπ πξέπεη λα εγθξηζεί ηαπηφρξνλα
πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί φηη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζηελ
ΔΔ παξέρνπλ πςειφ επίπεδν πξνζηαζίαο ζε φιεο ηηο πεξηζηάζεηο· ππνγξακκίδεη φηη ν
ζθνπφο ηεο ελίζρπζεο ησλ δηθαησκάησλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ
φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηνπο πξέπεη λα επηηεπρζεί κε
ηελ έγθξηζε απηήο ηεο νδεγίαο·

Σπκθσλία-πιαίζην ΕΕ-ΗΠΑ
11.

παξαηεξεί φηη αθφηνπ εγθξίζεθε ην ςήθηζκα, νινθιεξψζεθαλ νη δηαπξαγκαηεχζεηο κε
ηη ΗΠΑ ζρεηηθά κε ηελ ζπκθσλία-πιαίζην ΔΔ-ΗΠΑ γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαηά ηε δηαβίβαζε θαη επεμεξγαζία ηνπο γηα ζθνπνχο
εθαξκνγήο ηεο λνκνζεζίαο (εθεμήο 'ζπκθσλία-πιαίζην') θαη επηθπξψζεθε ην ζρέδην
ζπκθσλίαο·

12.

επηδνθηκάδεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη ε δηνίθεζε ησλ ΗΠΑ γηα απνθαηάζηαζε
ηεο εκπηζηνζχλεο κέζσ ηεο ζπκθσλία-πιαίζην, θαζψο θαη κέζσ ηεο ππνβνιήο ηνπ
λφκνπ ηνπ 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 ΔΔ ησλ νπνίσλ ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
ππνβάιινληαη ζε επεμεξγαζία εληφο ηεο ΔΔ θαη κεηαθέξνληαη ζηηο ΗΠΑ ρσξίο λα
γίλεηαη θακία δηάθξηζε κεηαμχ πνιηηψλ ηεο ΔΔ 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·

Αζθαιήο ιηκέλαο
13.

ππελζπκίδεη φηη ην ςήθηζκα δεηεί ηελ άκεζε αλαζηνιή ηεο απφθαζεο πεξί αζθαινχο
ιηκέλα θαζψο δελ παξέρεη επαξθή πξνζηαζία γηα ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ησλ πνιηηψλ
ηεο ΔΔ·

14.

ππελζπκίδεη φηη ζηηο αλαθνηλψζεηο ηεο 27εο Ννεκβξίνπ 2013, ε Δπηηξνπή απεχζπλε
πξνο ηηο ΗΠΑ 13 ζπζηάζεηο ζρεηηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηνπ αζθαινχο ιηκέλα κε ζθνπφ
ηε δηαζθάιηζε επαξθνχο επηπέδνπ πξνζηαζίαο·
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15.

εθθξάδεη ηελ ηθαλνπνίεζή ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη, κε ηελ απφθαζε ηεο 6εο Οθησβξίνπ
2015, ην Γηθαζηήξην θεξχζζεη άθπξε ηελ απφθαζε πεξί επάξθεηαο ηεο Δπηηξνπήο
2000/520 ζρεηηθά κε ηνλ αζθαιή ιηκέλα ησλ ΗΠΑ· ηνλίδεη φηη ε σο άλσ απφθαζε
επηβεβαίσζε ηελ πάγηα ζέζε ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ φζνλ αθνξά ηελ έιιεηςε
επαξθνχο επηπέδνπ πξνζηαζίαο ηνπ ελ ιφγσ κέζνπ θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ιάβεη
επεηγφλησο ηα αλαγθαία κέηξα ψζηε λα εμαζθαιίζεη φηη φια ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα
πνπ δηαβηβάδνληαη ζηηο ΗΠΑ ππφθεηηαη ζε απνηειεζκαηηθφ επίπεδν πξνζηαζίαο,
νπζηαζηηθά ηζνδχλακν κε απηφ πνπ δηαζθαιίδεηαη εληφο ηεο ΔΔ·

16.

επηθξίλεη ην γεγνλφο φηη ην Κνηλνβνχιην δελ έρεη ιάβεη θακία επίζεκε αλαθνίλσζε απφ
ηελ Δπηηξνπή ζρεηηθά κε ην ζηάδην ζην νπνίν βξίζθεηαη ε εθαξκνγή ησλ 13 ζπζηάζεσλ
παξά ηελ εμαγγειία ηεο Δπηηξνπήο φηη ζα εμέδηδε αλαθνίλσζε έσο ην θαινθαίξη ηνπ
2014· ππνγξακκίδεη φηη, κεηά ηελ απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ησλ Δπξσπατθήο Έλσζεο
λα αθπξψζεη ηελ απφθαζε 2000/520, είλαη πιένλ επηηαθηηθή αλάγθε λα παξάζρεη ε
Δπηηξνπή πιήξε ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ηηο κέρξη ζηηγκήο δηαπξαγκαηεχζεηο θαη ηνλ
αληίθηππν ηεο απφθαζεο ηνπ ΓΔΔ φζνλ αθνξά ηελ ζπλέρηζε ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ
πνπ είραλ εμαγγειζεί· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα πξνβιεκαηηζηεί ακέζσο ζρεηηθά κε
ελαιιαθηηθέο ιχζεηο γηα ηνλ αζθαιή ιηκέλα θαη ζρεηηθά κε ηηο επηπηψζεηο ηεο
απνθάζεσο ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε άιια κέζα ζην πιαίζην ηεο νδεγία 1995/46/ΔΚ γηα
ηε δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ζηηο ΗΠΑ, θαη λα ππνβάιεη έθζεζε
επί ηνπ ζέκαηνο έσο ην ηέινο ηνπ 2015

17.

ζεκεηψλεη φηη ε αλαζηνιή ηεο απφθαζεο πεξί αζθαινχο ιηκέλα παξνπζηάζηεθε απφ
ηελ Δπηηξνπή σο 'επηινγή', ε νπνία ζα κειεηεζεί αλ δελ εμεπξεζεί ηθαλνπνηεηηθή ιχζε
γηα ηα πξνβιήκαηα πνπ εληνπίζηεθαλ· θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εμεηάζεη ελαιιαθηηθέο
ιχζεηο αληί ηνπ αζθαινχο ιηκέλα θαη λα ππνβάιεη ζρεηηθή έθζεζε έσο ηα ηέιε ηνπ
2015·

Δεκνθξαηηθή επνπηεία
18.

αλ θαη ζέβεηαη ην γεγνλφο φηη ηα εζληθά θνηλνβνχιηα έρνπλ πιήξε αξκνδηφηεηα γηα ηελ
επνπηεία ησλ εζληθψλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ, θαιεί φια ηα εζληθά θνηλνβνχιηα πνπ
δελ ην έρνπλ πξάμεη αθφκε λα αμηνινγήζνπλ δηεμνδηθά θαη λα εγθαηαζηήζνπλ
νπζηαζηηθνχο κεραληζκνχο επνπηείαο ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε
ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ θαη λα δηαζθαιίζνπλ φηη νη ελ ιφγσ επνπηηθέο επηηξνπέο/αξρέο
ζα δηαζέηνπλ επαξθείο πφξνπο, ηερληθή εκπεηξνγλσκνζχλε θαη λνκηθά κέζα, θαζψο θαη
πξφζβαζε ζε φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα πξνβαίλνπλ ζε
απνηειεζκαηηθή θαη αλεμάξηεηε επνπηεία ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ θαη ζε
αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ κε άιιεο μέλεο ππεξεζίεο πιεξνθνξηψλ· εθθξάδεη εθ λένπ ηελ
δέζκεπζή ηνπ γηα ζηελή ζπλεξγαζία κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα, πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζζεί ε εθαξκνγή απνηειεζκαηηθψλ κεραληζκψλ επνπηείαο, ηνχην δε θαη κέζσ
αληαιιαγήο βέιηηζησλ πξαθηηθψλ θαη θνηλψλ πξνηχπσλ·

19.

δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα δψζεη ζπλέρεηα ζηε δηάζθεςε γηα ηε δεκνθξαηηθή
επνπηεία ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ε νπνία έιαβε ρψξα
ζηηο 28 θαη 29 Μαΐνπ 2015, θαη λα ζπλερίζεη ηηο πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβάιιεη γηα λα
δηαζθαιηζηεί ε αληαιιαγή βέιηηζησλ πξαθηηθψλ γηα ηελ επνπηεία ησλ ππεξεζηψλ
πιεξνθνξηψλ ζε ζηελφ ζπληνληζκφ κε ηα εζληθά θνηλνβνχιηα· επηδνθηκάδεη ηηο θνηλέο
ηειηθέο παξαηεξήζεηο ησλ ζπκπξνέδξσλ ηεο δηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο έρνπλ
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ηελ πξφζεζε λα ζπγθαιέζνπλ δηάζθεςε παξαθνινχζεζεο ζε δχν έηε·
20.

θξνλεί φηη πξέπεη λα ππνζηεξηρζνχλ ηα δηαζέζηκα εξγαιεία γηα ηε ζπλεξγαζία ησλ
θνξέσλ επνπηείαο, φπσο είλαη ην Δπξσπατθφ Γίθηπν Δζληθψλ Φνξέσλ Διέγρνπ ησλ
Τπεξεζηψλ Πιεξνθνξηψλ (ENNIR), θαη λα απμεζεί ε ρξήζε ηνπο, πηζαλψο
ρξεζηκνπνηψληαο ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο IPEX γηα ηελ αληαιιαγή
πιεξνθνξηψλ κεηαμχ ησλ εζληθψλ θνηλνβνπιίσλ, ζχκθσλα κε ην πεδίν εθαξκνγήο θαη
ηηο ηερληθέο δπλαηφηεηέο ηνπ·

21.

ηνλίδεη φηη ρξεηάδεηαη έλαο θνηλφο νξηζκφο ηεο «εζληθήο αζθάιεηαο» γηα ηελ ΔΔ θαη ηα
θξάηε κέιε ηεο ψζηε λα δηαζθαιηζηεί ε αζθάιεηα ηνπ δηθαίνπ· ζεκεηψλεη φηη ε έιιεηςε
ζαθνχο νξηζκνχ θαζηζηά δπλαηέο ηελ απζαηξεζία θαη ηελ παξαβίαζε ησλ ζεκειησδψλ
δηθαησκάησλ θαη ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ απφ ηνπο εθηειεζηηθνχο θνξείο θαη ηηο ππεξεζίεο
πιεξνθνξηψλ εληφο ηεο ΔΔ·

22.

ελζαξξχλεη ηελ Δπηηξνπή θαη ηα θξάηε κέιε λα εηζαγάγνπλ δηαηάμεηο ιήμεο ηζρχνο θαη
επέθηαζεο ζηε λνκνζεζία πνπ επηηξέπεη ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ή ηελ
παξαθνινχζεζε ησλ Δπξσπαίσλ πνιηηψλ· ηνλίδεη φηη νη δηαηάμεηο ηνπ ηχπνπ απηνχ
απνηεινχλ απαξαίηεηεο δηαθπιάμεηο γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ζεζκνί πνπ είλαη
επεκβαηηθνί φζνλ αθνξά ηελ ηδησηηθφηεηα ειέγρνληαη ηαθηηθά σο πξνο ηελ
αλαγθαηφηεηα θαη ηελ αλαινγηθφηεηα ζε κηα δεκνθξαηηθή θνηλσλία·

Απνθαηάζηαζε ηεο εκπηζηνζύλεο
23.

ηνλίδεη φηη ε πγηήο ζρέζε κεηαμχ ΔΔ θαη ΗΠΑ ζπλερίδεη λα είλαη δσηηθήο ζεκαζίαο γηα
ακθφηεξνπο ηνπο εηαίξνπο· ζεκεηψλεη φηη νη απνθαιχςεηο ζρεηηθά κε ηελ
παξαθνινχζεζε ππνλφκεπζαλ ηε ζηήξημε ηεο ζπλεξγαζίαο απφ ηελ θνηλή γλψκε θαη
ηνλίδεη φηη πξέπεη λα ιεθζνχλ κέηξα γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνθαηάζηαζε ηεο
εκπηζηνζχλεο, 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 ΔΔ θαη νη ΗΠΑ πξέπεη λα βξνπλ κηα ακνηβαίσο απνδεθηή ιχζε, ε νπνία
ζα ζέβεηαη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα·

24.

επηδνθηκάδεη ηηο πξφζθαηεο λνκνζεηηθέο θαη δηθαζηηθέο απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ ζηηο
ΗΠΑ κε ζθνπφ ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο παξαθνινχζεζεο απφ ηελ NSA, φπσο ε έγθξηζε
ηνπ «USA FREEDOM Act», ρσξίο ηξνπνπνηήζεηο σο απνηέιεζκα ελφο ζπκβηβαζκνχ
κεηαμχ ακθνηέξσλ ησλ δχν ζσκάησλ θαη παξαηάμεσλ θαη ε απφθαζε ηνπ Second
Circuit Court of Appeals ζρεηηθά κε ην πξφγξακκα ζπιινγήο ηειεθσληθψλ αξρείσλ ηεο
NSA· σζηφζν εθθξάδεη ιχπε γηα ην γεγνλφο φηη νη απνθάζεηο απηέο εζηηάδνληαη θπξίσο
ζηνπο Ακεξηθαλνχο πνιίηεο ελψ ε θαηάζηαζε γηα ηνπο Δπξσπαίνπο πνιίηεο παξακέλεη
σο έρεη·

25.

θξνλεί φηη νπνηαδήπνηε απφθαζε γηα ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο παξαθνινχζεζεο πξέπεη
λα βαζίδεηαη ζηε δηεμνδηθή αμηνιφγεζε ηεο αλαγθαηφηεηαο θαη ηεο αλαινγηθφηεηαο·
επηδνθηκάδεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ εξεπλεηηθνχ ζρεδίνπ SURVEILLE, ην νπνίν
παξέρεη κηα κέζνδν γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερλνινγηψλ παξαθνινχζεζεο πνπ
ιακβάλεη ππφςε λνκηθέο, εζηθέο θαη ηερλνινγηθέο παξακέηξνπο·

26.

ηνλίδεη φηη ε ΔΔ πξέπεη λα ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε δηεζλψλ πξνηχπσλ/αξρψλ, ζε
επίπεδν ΟΗΔ, ζχκθσλα κε ην Γηεζλέο χκθσλν ηνπ ΟΗΔ γηα ηα Αηνκηθά θαη Πνιηηηθά
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Γηθαηψκαηα, ψζηε λα δεκηνπξγεζεί έλα παγθφζκην πιαίζην γηα ηελ πξνζηαζία ησλ
δεδνκέλσλ, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλνπο πεξηνξηζκνχο φζνλ αθνξά ηε
ζπιινγή δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο εζληθήο αζθάιεηαο·
27.

εθθξάδεη ηελ πεπνίζεζε φηη κφλν αλ ζεζπηζηνχλ αμηφπηζηνη θαλφλεο ζε παγθφζκην
επίπεδν, είλαη δπλαηφ λα απνθεπρζεί ν αληαγσληζκφο ζηνλ ηνκέα ηνπ εμνπιηζκνχ
παξαθνινχζεζεο·

Ιδησηηθέο εηαηξείεο
28.

επηδνθηκάδεη ηηο πξσηνβνπιίεο ηνπ ηδησηηθνχ ηνκέα ΣΠΔ γηα ηε δεκηνπξγία
θξππηνγξαθηθψλ ιχζεσλ αζθαιείαο θαη ππεξεζηψλ Γηαδηθηχνπ πνπ βειηηψλνπλ ηελ
ηδησηηθφηεηα· ελζαξξχλεη ηε ζπλερή δεκηνπξγία εχρξεζησλ ξπζκίζεσλ εθαξκνγψλ, νη
νπνίεο βνεζνχλ ηνπο ρξήζηεο λα δηαρεηξίδνληαη ην είδνο ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ
θνηλνπνηνχλ, θαζψο θαη ηνπο απνδέθηεο θαη ηνλ ηξφπν θνηλνπνίεζήο ηνπο· παξαηεξεί
φηη νξηζκέλεο εηαηξείεο έρνπλ επίζεο αλαθνηλψζεη ζρέδηα ηα νπνία ζα θαηαζηήζνπλ
εθηθηή ηε δηαηεξκαηηθή θξππηνγξάθεζε σο απφθξηζε ζηηο απνθαιχςεηο πεξί καδηθήο
παξαθνινχζεζεο·

29.

ππελζπκίδεη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 15 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο αξηζ. 2000/31/ΔΚ,
ηα θξάηε κέιε δελ πξέπεη λα επηβάιινπλ ζηνπο παξφρνπο ππεξεζηψλ, φηαλ παξέρνπλ
ππεξεζίεο κεηαθνξάο, απνζήθεπζεο θαη θηινμελίαο, γεληθή ππνρξέσζε λα
παξαθνινπζνχλ ηηο πιεξνθνξίεο πνπ κεηαδίδνπλ ή απνζεθεχνπλ, νχηε γεληθή
ππνρξέσζε δξαζηήξηαο αλαδήηεζεο γεγνλφησλ ή πεξηζηάζεσλ πνπ θαηαδεηθλχνπλ
παξάλνκε δξαζηεξηφηεηα· ππελζπκίδεη, ηδίσο, φηη ην Γηθαζηήξην ηεο Δπξσπατθήο
Έλσζεο, κε ηηο απνθάζεηο C-360/10 θαη C-70/10, απέξξηςε ηα κέηξα «ελεξγνχ
επηηήξεζεο» ζρεδφλ φισλ ησλ ρξεζηψλ ησλ ζρεηηθψλ ππεξεζηψλ (παξφρσλ πξφζβαζεο
ζην δηαδίθηπν ζηε κία πεξίπησζε, θνηλσληθφ δίθηπν ζηελ άιιε) θαη δηεπθξίληζε φηη
απαγνξεχεηαη νπνηαδήπνηε εληνιή πνπ απαηηεί γεληθή παξαθνινχζεζε απφ ηνλ πάξνρν
ππεξεζηψλ·

30.

επηδνθηκάδεη ηε δεκνζίεπζε εθζέζεσλ δηαθάλεηαο απφ ηηο εηαηξείεο ΣΠ θαη εηαηξείεο
ηειεπηθνηλσληψλ ζρεηηθά κε ηα αηηήκαηα ησλ θπβεξλήζεσλ γηα δεδνκέλα ρξεζηψλ·
θαιεί ηα θξάηε κέιε λα δεκνζηεχζνπλ ζηαηηζηηθέο ζρεηηθά κε ηηο αηηήζεηο ηνπο ζε
ηδησηηθέο εηαηξείεο γηα πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηδησηηθνχο ρξήζηεο·

Σπκθσλία γηα ηελ παξαθνινύζεζε ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο (TFTP)
31.

εθθξάδεη απνγνήηεπζε γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή παξέβιεςε ηε ζαθή έθθιεζε ηνπ
Κνηλνβνπιίνπ γηα αλαζηνιή ηεο ζπκθσλίαο TFTP δεδνκέλνπ φηη δελ παξαζρέζεθαλ
ζαθείο πιεξνθνξίεο γηα λα απνζαθεληζηεί αλ ζα ππήξρε πξφζβαζε ζηα δεδνκέλα
SWIFT εθηφο ηεο TFTP απφ νπνηνλδήπνηε άιιν νξγαληζκφ ηεο θπβέξλεζεο ησλ ΗΠΑ·
ζθνπεχεη λα ιάβεη απηφ ην γεγνλφο ππφςε φηαλ θιεζεί λα απνθαζίζεη αλ ζα δψζεη ηελ
έγθξηζή ηνπ ζε κειινληηθέο δηεζλείο ζπκθσλίεο·

Αληαιιαγή άιισλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ κε ηξίηεο ρώξεο
32.

επηζεκαίλεη ηε ζέζε ηνπ φηη φιεο νη ζπκθσλίεο, νη κεραληζκνί θαη νη απνθάζεηο πεξί
επάξθεηαο φζνλ αθνξά ηηο αληαιιαγέο κε ηξίηεο ρψξεο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ
πξνζσπηθά δεδνκέλα ρξήδνπλ απζηεξήο παξαθνινχζεζεο θαη άκεζεο επαθφινπζεο
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δξάζεο εθ κέξνπο ηεο Δπηηξνπήο σο ζεκαηνθχιαθα ησλ ζπλζεθψλ·
33.

επηδνθηκάδεη ηελ θνηλή δήισζε ηεο Ρίγα απφ ηελ ΔΔ θαη ηηο ΗΠΑ, ηεο 3εο Ινπλίνπ
2015, γηα ηελ ελίζρπζε ηεο δηαηιαληηθήο ζπλεξγαζίαο ζηνλ ηνκέα ηεο ειεπζεξίαο, ηεο
αζθάιεηαο θαη ηεο δηθαηνζχλεο, κε ηελ νπνία νη πξνζππνγξάθνληεο δεζκεχηεθαλ λα
εληζρχζνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο πκθσλίαο κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ ζρεηηθά κε ηελ
ακνηβαία δηθαζηηθή ζπλδξνκή (MLAT), λα νινθιεξψζνπλ ηελ αλαζεψξεζή ηεο φπσο
πξνβιέπεηαη απφ ηε πκθσλία θαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ζπλαληήζεηο γηα λα
ζπδεηήζνπλ απηά ηα ζέκαηα κε ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο· ππνγξακκίδεη φηη νη MLAT
ζπληζηνχλ ην κέζν βάζεη ηνπ νπνίνπ νη αξρέο επηβνιήο ηνπ λφκνπ ησλ θξαηψλ κειψλ
ζα κπνξνχλ λα ζπλεξγαζζνχλ κε ηηο αξρέο ηξίησλ ρσξψλ· ζε απηφ ην πιαίζην, θαιεί ηα
θξάηε κέιε ηεο ΔΔ θαη ηελ θπβέξλεζε ησλ ΗΠΑ λα ηεξήζνπλ ηηο πξναλαθεξζείζεο
δεζκεχζεηο ψζηε λα νινθιεξσζεί έγθαηξα ε αλαζεψξεζε ηεο ζπκθσλίαο MLAT
κεηαμχ ηεο ΔΔ θαη ησλ ΗΠΑ·

34.

θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη έθζεζε ζην Κνηλνβνχιην έσο ηα ηέιε ηνπ 2015
ζρεηηθά κε ηα θελά πνπ εληνπίζηεθαλ ζηα δηάθνξα κέζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηηο
δηεζλείο κεηαθνξέο δεδνκέλσλ φζνλ αθνξά ηελ πξφζβαζε ησλ ππεξεζηψλ επηβνιήο ηνπ
λφκνπ θαη ησλ ππεξεζηψλ πιεξνθνξηψλ ηξίησλ ρσξψλ, θαζψο θαη ζρεηηθά κε ηα κέηξα
γηα ηελ αληηκεηψπηζή ησλ ελ ιφγσ θελψλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλέρεηα ηεο
απαηηνχκελεο επαξθνχο πξνζηαζίαο ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ΔΔ πνπ
κεηαθέξνληαη ζε ηξίηεο ρψξεο·

Πξνζηαζία ηνπ θξάηνπο δηθαίνπ θαη ησλ ζεκειησδώλ δηθαησκάησλ ησλ πνιηηώλ ηεο
ΕΕ, θαη εληζρπκέλε πξνζηαζία γηα ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ηνπο
δεκνζηνγξάθνπο
35.

ζεσξεί φηη ηα ζεκειηψδε δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ ζπλερίδνπλ λα βξίζθνληαη ζε
θίλδπλν θαη φηη έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ειάρηζηεο ελέξγεηεο γηα λα δηαζθαιηζηεί ε
πιήξεο πξνζηαζία ηνπο ζε πεξίπησζε καδηθήο ειεθηξνληθήο παξαθνινχζεζεο·
εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ πεξηνξηζκέλε πξφνδν πνπ έρεη ζεκεησζεί φζνλ
αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη ησλ δεκνζηνγξάθσλ·

36.

θαηαγγέιιεη ην γεγνλφο φηη πνιιά πξνγξάκκαηα καδηθήο θαη κεγάιεο θιίκαθαο
παξαθνινχζεζεο δείρλνπλ λα θαζνδεγνχληαη απφ ηα νηθνλνκηθά ζπκθέξνληα
εηαηξεηψλ πνπ δεκηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ απηά ηα πξνγξάκκαηα, φπσο ζπλέβε κε
ηελ νινθιήξσζε ηνπ ζηνρεπκέλνπ πξνγξάκκαηνο «Thinthread» ηεο NSA θαη ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπ απφ ην πξφγξακκα παξαθνινχζεζεο κεγάιεο θιίκαθαο
«Trailblazer», ην νπνίν αλαηέζεθε ζηελ SAIC ην 2001·

37.

επαλαιακβάλεη ηε ζνβαξή αλεζπρία ηνπ φζνλ αθνξά ην έξγν ηεο Δπηηξνπήο ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο Δπξψπεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία
ηνπ άξζξνπ 32 ηεο χκβαζεο γηα ην έγθιεκα ζηνλ θπβεξλνρψξν, ηεο 23εο Ννεκβξίνπ
2001 (χκβαζε Βνπδαπέζηεο) γηα ηε δηαζπλνξηαθή πξφζβαζε ζε απνζεθεπκέλα
δεδνκέλα ππνινγηζηψλ, κε ηελ παξνρή ζπλαίλεζεο ή ζε πεξίπησζε πνπ είλαη
δεκνζηνπνηεκέλα, θαη αληηηίζεηαη ζηε ζχλαςε πξφζζεηνπ πξσηνθφιινπ ή
θαηεπζπληήξηαο γξακκήο κε ζηφρν ηε δηεχξπλζε ηνπ πεδίνπ εθαξκνγήο ηεο δηάηαμεο
πέξαλ ηνπ ηζρχνληνο θαζεζηψηνο πνπ θαζηεξψλεη ε χκβαζε, πνπ απνηειεί ήδε
ζεκαληηθή εμαίξεζε ζηελ αξρή ηεο εδαθηθφηεηαο, θαζψο απηφ ζα κπνξνχζε λα
νδεγήζεη ζε αλεμέιεγθηε πξφζβαζε εμ απνζηάζεσο, εθ κέξνπο αξρψλ επηβνιήο ηνπ
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λφκνπ, ζε δηαθνκηζηέο θαη ππνινγηζηέο πνπ βξίζθνληαη ζε άιιεο πεξηνρέο δηθαηνδνζίαο
ρσξίο ηελ πξνζθπγή ζε ζπκθσλίεο ακνηβαίαο δηθαζηηθήο ζπλδξνκήο θαη άιια κέζα
δηθαζηηθήο ζπλεξγαζίαο πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίδνπλ ηα
ζεκειηψδε αηνκηθά δηθαηψκαηα, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζηαζίαο ησλ δεδνκέλσλ
θαη ηεο δένπζαο δηαδηθαζίαο· ππνγξακκίδεη φηη ε ΔΔ έρεη αζθήζεη ηελ αξκνδηφηεηά ηεο
ζηνλ ηνκέα ηνπ εγθιήκαηνο ζηνλ θπβεξλνρψξν θαη ζπλεπψο πξέπεη λα επηδεηθλχεηαη
ζεβαζκφο ζηα πξνλφκηα ηφζν ηεο Δπηηξνπήο φζν θαη ηνπ Κνηλνβνπιίνπ·
38.

εθθξάδεη ηε δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ απάληεζε ζην αίηεκα
ηνπ Κνηλνβνπιίνπ λα δηεμαγάγεη έξεπλα γηα νινθιεξσκέλν πξφγξακκα πξνζηαζίαο γηα
ηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο θαη θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα εθδψζεη αλαθνίλσζε
επί απηνχ ηνπ ζέκαηνο ην αξγφηεξν έσο ηα ηέιε ηνπ 2016·

39.

επηδνθηκάδεη ην ςήθηζκα πνπ ελέθξηλε ε Κνηλνβνπιεπηηθή πλέιεπζε ηνπ πκβνπιίνπ
ηεο Δπξψπεο ζηηο 23 Ινπλίνπ 2015 ζρεηηθά κε ηε «βειηίσζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ
κάξηπξεο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο», θαη ηδίσο ην ζεκείν 9 ζρεηηθά κε ηε ζεκαζία ηεο
καξηπξίαο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο γηα ηελ εμαζθάιηζε ηνπ ζεβαζκνχ ησλ λνκηθψλ
νξίσλ πνπ έρνπλ νξηζηεί ζηνλ ηνκέα ηεο παξαθνινχζεζεο θαη ην ζεκείν 10 κέζσ ηνπ
νπνίνπ ε ΔΔ θαιείηαη λα ζεζπίζεη λφκνπο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ καξηχξσλ δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο πνπ ζα θαιχπηνπλ θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ζηνλ ηνκέα ηεο εζληθήο
αζθάιεηαο ή ησλ ππεξεζηψλ αζθαιείαο, θαη ησλ ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ πνπ
δξαζηεξηνπνηνχληαη ζε απηφ ην πεδίν, αθεηέξνπ δε λα ρνξεγεί άζπιν, ζην βαζκφ πνπ
απηφ είλαη δπλαηφ ζχκθσλα κε ηελ εζληθή λνκνζεζία, ζηνπο κάξηπξεο δεκνζίνπ
ζπκθέξνληνο πνπ δέρνληαη απεηιέο εθδίθεζεο ζηηο παηξίδεο ηνπο, κε ηελ πξνυπφζεζε
φηη νη απνθαιχςεηο ηνπο πιεξνχλ ηα θξηηήξηα γηα ρνξήγεζε πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε
ηηο αξρέο πνπ έρνπλ δηαηππσζεί απφ ηε πλέιεπζε·

40.

ηνλίδεη ην γεγνλφο φηη ε καδηθή παξαθνινχζεζε ππνλνκεχεη ζνβαξά ην επαγγεικαηηθφ
απφξξεην ησλ λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλσλ επαγγεικάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ
γηαηξψλ, ησλ δεκνζηνγξάθσλ θαη ησλ δηθεγφξσλ· ππνγξακκίδεη εηδηθφηεξα ηα
δηθαηψκαηα ησλ πνιηηψλ ηεο ΔΔ λα πξνζηαηεχνληαη απφ νπνηαδήπνηε επηηήξεζε ησλ
εκπηζηεπηηθψλ επηθνηλσληψλ ηνπο κε ηνπο δηθεγφξνπο ηνπο, επηηήξεζε πνπ παξαβηάδεη
ηνλ Υάξηε ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηδίσο ηα άξζξα 6,
47 θαη 48, θαη ηελ νδεγία 2013/48/ΔΔ ζρεηηθά κε ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζε δηθεγφξν·
θαιεί ηελ Δπηηξνπή λα ππνβάιεη αλαθνίλσζε ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ
εκπηζηεπηηθψλ επηθνηλσληψλ ζηα επαγγέικαηα πνπ δηέπνληαη απφ επαγγεικαηηθφ
απφξξεην, ην αξγφηεξν έσο ην ηέινο ηνπ 2016·

41.

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή λα πξνεηνηκάζεη θαηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηα θξάηε κέιε
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν κπνξνχλ λα εμαζθαιίζνπλ ηε ζπκκφξθσζε ησλ
κέζσλ γηα ηε ζπιινγή πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ γηα ζθνπνχο πξφιεςεο, εληνπηζκνχ,
δηεξεχλεζεο θαη δίσμεο πνηληθψλ αδηθεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο
ηξνκνθξαηίαο, πξνο ηελ απφθαζε ηνπ ΓΔΔ ηεο 8εο Απξηιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηε
δηαηήξεζε δεδνκέλσλ· επηζεκαίλεη ηδίσο ηα άξζξα 58 θαη 59 ηεο απφθαζεο απηήο, ηα
νπνία απαηηνχλ ζαθψο κηα ζηνρεπκέλε πξνζέγγηζε αληί γηα «πιήξε ιήςε», φζνλ
αθνξά ηε ζπιινγή δεδνκέλσλ·

Επξσπατθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ αλεμαξηεζία ησλ πιεξνθνξηαθώλ ζπζηεκάησλ
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42.

εθθξάδεη απνγνήηεπζε γηα ην γεγνλφο φηη ε Δπηηξνπή δελ πξνέβε ζε επαξθείο ελέξγεηεο
ψζηε λα δψζεη ζπλέρεηα ζηηο ιεπηνκεξείο ζπζηάζεηο πνπ δηαηχπσζε ζην ςήθηζκά ηνπ
κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο θαη ηεο
ηδησηηθφηεηαο ζην Γηαδίθηπν ζηελ επηθξάηεηα ηεο ΔΔ·

43.

επηθξνηεί ηα βήκαηα πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί έσο ηψξα γηα ηελ ελίζρπζε ηεο
αζθάιεηαο ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, φπσο πεξηγξάθνληαη ζην
ζρέδην δξάζεο ηεο ΓΓ ITEC ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα ΣΠΔ ηνπ ΔΚ· δεηεί λα
ζπλερηζηνχλ απηέο νη πξνζπάζεηεο θαη λα εθαξκνζηνχλ πιήξσο θαη ζχληνκα νη
ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψλνληαη ζην ςήθηζκα· δεηεί κηα αλαλεσκέλε πξνζέγγηζε θαη, αλ
είλαη απαξαίηεην, ηελ πξαγκαηνπνίεζε λνκνζεηηθψλ αιιαγψλ ζηνλ ηνκέα ησλ
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ψζηε λα βειηησζεί ε αζθάιεηα ηεο ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο
ζηα ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ· δεηεί ηε ζπζηεκαηηθή αληηθαηάζηαζε ησλ ηδηφθηεησλ
ινγηζκηθψλ απφ ειέγμηκα θαη επαιεζεχζηκα ινγηζκηθά αλνηθηνχ θψδηθα ζε φια ηα
ζεζκηθά φξγαλα ηεο ΔΔ, γηα ηελ εηζαγσγή ελφο ππνρξεσηηθνχ θξηηεξίνπ επηινγήο
«αλνηθηήο πεγήο» ζε φιεο ηηο κειινληηθέο δηαδηθαζίεο αλάζεζεο δεκφζησλ ζπκβάζεσλ
ΣΠΔ, θαζψο θαη ηελ ηαρεία δηάζεζε εξγαιείσλ θξππηνγξάθεζεο·

44.

επαλαιακβάλεη ζζελαξά ηελ έθθιεζή ηνπ γηα αλάπηπμε, εληφο ηνπ πιαηζίνπ λέσλ
πξσηνβνπιηψλ φπσο ε εληαία επηγξακκηθή αγνξά, κηαο επξσπατθήο ζηξαηεγηθήο γηα
κεγαιχηεξε αλεμαξηεζία ηεο ΣΠ θαη ηελ ηδησηηθφηεηα ζην Γηαδίθηπν, νη νπνίεο ζα
δψζνπλ ψζεζε ζηνλ θιάδν ΣΠ ηεο ΔΔ·

45.

δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ππνβάιεη πεξαηηέξσ ζπζηάζεηο ζηνλ ηνκέα απηφ έπεηηα
απφ ηε δηάζθεςή ηνπ κε ζέκα «Πξνζηαζία ηεο ηδησηηθφηεηαο ζην Γηαδίθηπν κε ηελ
ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηεο ΣΠ θαη ηελ απηνλνκία ηεο ΣΠ ηεο ΔΔ» αμηνπνηψληαο ηα
πνξίζκαηα ηεο πξφζθαηεο κειέηεο ηεο STOA ζρεηηθά κε ηε καδηθή παξαθνινχζεζε
ησλ ρξεζηψλ ηερλνινγίαο πιεξνθνξηθήο·

Δεκνθξαηηθή θαη νπδέηεξε δηαθπβέξλεζε ηνπ Δηαδηθηύνπ
46.

επηδνθηκάδεη ηνλ ζηφρν ηεο Δπηηξνπήο λα αλαδείμεη ηελ ΔΔ ζε παξάγνληα αλαθνξάο γηα
ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ Γηαδηθηχνπ, θαζψο θαη ην φξακά ηεο φζνλ αθνξά ην κνληέιν
πνιπζπκκεηνρηθήο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, ην νπνίν επαλέιαβε θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο παγθφζκηαο πνιπζπκκεηνρηθήο δηάζθεςεο γηα ην κέιινλ ηεο
δηαθπβέξλεζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ (NETMundial) πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Βξαδηιία
ηνλ Απξίιην ηνπ 2014· αλακέλεη ηα απνηειέζκαηα ηνπ δηεζλνχο έξγνπ ζηνλ ηνκέα
απηφλ, κεηαμχ άιισλ θαη ζην πιαίζην ηνπ Φφξνπκ γηα ηε Γηαθπβέξλεζε ηνπ
Γηαδηθηχνπ·

47.

πξνεηδνπνηεί γηα ηελ πξνθαλή ππνλφκεπζε ηνπ ζεκειηψδνπο δηθαηψκαηνο ζηελ
ηδησηηθφηεηα θαη ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, φηαλ θάζε πιεξνθνξία
ζρεηηθά κε ηελ αλζξψπηλε ζπκπεξηθνξά ζεσξείηαη πηζαλψο ρξήζηκε γηα ηελ
θαηαπνιέκεζε κειινληηθψλ εγθιεκαηηθψλ ελεξγεηψλ, ην νπνίν νδεγεί αλαγθαζηηθά ζε
κηα λννηξνπία καδηθήο παξαθνινχζεζεο, ζχκθσλα κε ηελ νπνία θάζε πνιίηεο
αληηκεησπίδεηαη σο πηζαλφο χπνπηνο θαη ε νπνία νδεγεί ζε δηάβξσζε ηεο θνηλσληθήο
ζπλνρήο θαη εκπηζηνζχλεο·

48.

δειψλεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα ιάβεη ππφςε ηα πνξίζκαηα ηεο ελδειερνχο έξεπλαο ηνπ
Οξγαληζκνχ ησλ Θεκειησδψλ Γηθαησκάησλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ ζεκειησδψλ
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δηθαησκάησλ ζην πιαίζην ηεο παξαθνινχζεζεο, θαη ηδηαίηεξα ζηελ πθηζηάκελε λνκηθή
θαηάζηαζε ησλ πνιηηψλ φζνλ αθνξά ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ είλαη δηαζέζηκα ζε
απηνχο ζε ζρέζε κε ηηο πξαθηηθέο απηέο·
Επόκελεο ελέξγεηεο
49.

δεηεί απφ ηελ Δπηηξνπή Πνιηηηθψλ Διεπζεξηψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Δζσηεξηθψλ
Τπνζέζεσλ λα ζπλερίζεη λα παξαθνινπζεί ηηο εμειίμεηο ζηνλ ηνκέα απηφλ θαη ηε
ζπλέρεηα πνπ δίλεηαη ζηηο ζπζηάζεηο πνπ δηαηππψζεθαλ ζην ςήθηζκα·

50.

αλαζέηεη ζηνλ Πξφεδξφ ηνπ λα δηαβηβάζεη ην παξφλ ςήθηζκα ζην πκβνχιην, ηελ
Δπηηξνπή, ηηο θπβεξλήζεηο θαη ηα θνηλνβνχιηα ησλ θξαηψλ κειψλ θαη ζην πκβνχιην
ηεο Δπξψπεο.
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