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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

4.4.2017 B8-0235/1 

Τροπολογία  1 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 9 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

9. θεωρεί ότι, παρά τις δεσμεύσεις και 

τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης των 

ΗΠΑ μέσω επιστολών οι οποίες 

επισυνάπτονται στη ρύθμιση της Ασπίδας 

Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικά 

ερωτήματα όσον αφορά συγκεκριμένες 

εμπορικές πτυχές, την εθνική ασφάλεια και 

την επιβολή του νόμου· 

9. θεωρεί ότι, παρά τις δεσμεύσεις και 

τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης των 

ΗΠΑ μέσω επιστολών οι οποίες 

επισυνάπτονται στη ρύθμιση της Ασπίδας 

Προστασίας της Ιδιωτικής Ζωής, 

εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές 

ανησυχίες όσον αφορά συγκεκριμένες 

εμπορικές πτυχές, την εθνική ασφάλεια και 

την επιβολή του νόμου· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.4.2017 B8-0235/2 

Τροπολογία  2 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 20 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 20α. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 23 

και στις 28 Μαρτίου 2017 αντίστοιχα, 

τόσο η Γερουσία όσο και η Βουλή των 

Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισαν υπέρ 

της απόρριψης του κανόνα που υπέβαλε η 

Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών 

σχετικά με την «Προστασία της 

ιδιωτικότητας των καταναλωτών 

ευρυζωνικών και άλλων υπηρεσιών 

τηλεπικοινωνίας», ο οποίος στην πράξη 

καταργεί τους κανόνες σχετικά με την 

ιδιωτικότητα των ευρυζωνικών 

υπηρεσιών που θα απαιτούσαν από τους 

παρόχους υπηρεσιών Διαδικτύου να 

λαμβάνουν τη ρητή έγκριση των 

καταναλωτών πριν πωλήσουν ή 

κοινοποιήσουν δεδομένα διαδικτυακής 

περιήγησης και άλλες ιδιωτικές 

πληροφορίες σε διαφημιστές και άλλες 

εταιρείες· θεωρεί ότι αυτό αποτελεί 

ακόμα μία απειλή κατά των 

διασφαλίσεων της ιδιωτικότητας στις 

Ηνωμένες Πολιτείες· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.4.2017 B8-0235/3 

Τροπολογία  3 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 23α. σημειώνει με ανησυχία ότι, έως 

τις 30 Μαρτίου 2017, η Επιτροπή 

Εποπτείας της Ιδιωτικής Ζωής και των 

Ατομικών Ελευθεριών (PCLOB), μια 

σημαντική επιτροπή εποπτείας στις ΗΠΑ 

που διασφαλίζει ότι δεν πραγματοποιείται 

κατάχρηση των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα των πολιτών της ΕΕ, είχε 

μόνο ένα ορισθέν μέλος σε σύνολο πέντε 

μελών· εκφράζει την ανησυχία ότι η 

PCLOB ενδέχεται να μην έχει την 

απαρτία που απαιτείται προκειμένου να 

λαμβάνει αποφάσεις για την προστασία 

που παρέχεται από την ασπίδα 

προστασίας για την ιδιωτικότητα· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.4.2017 B8-0235/4 

Τροπολογία  4 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 23 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  23β. σημειώνει με ανησυχία ότι, στις 30 

Μαρτίου 2017, τρεις από τις πέντε θέσεις 

της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου 

(FTC), η οποία επιβάλλει την ασπίδα 

προστασίας για την ιδιωτικότητα, ήταν 

κενές· 

Or. en 
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EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

4.4.2017 B8-0235/5 

Τροπολογία  5 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 25 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 25α. εκφράζει ανησυχία σχετικά με το 

γεγονός ότι οι βελτιώσεις που 

σημειώθηκαν από το ψήφισμά του της 

26ης Μαΐου 2016 και μετά δεν θα είναι 

επαρκείς ώστε να αποτρέψουν το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

από το να ακυρώσει την εκτελεστική 

απόφαση (ΕΕ) 2016/1250 σχετικά με την 

ασπίδα προστασίας της ιδιωτικής ζωής· 

εκφράζει, επομένως, την ανησυχία ότι 

τούτο θα υπονομεύσει γενικώς την 

αξιοπιστία των εκτελεστικών αποφάσεων 

της Επιτροπής περί επάρκειας και ως εκ 

τούτου θα βλάψει τη νέα στρατηγική της 

Επιτροπής για την ανταλλαγή και την 

προστασία δεδομένων σε έναν 

παγκοσμιοποιημένο κόσμο· 

Or. en 
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4.4.2017 B8-0235/6 

Τροπολογία  6 

Jan Philipp Albrecht 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Πρόταση ψηφίσματος B8-0235/2017 

Claude Moraes 

εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 

Υποθέσεων 

Επάρκεια της προστασίας που παρέχεται από την ασπίδα προστασίας ΕΕ-ΗΠΑ για την 

ιδιωτικότητα 

Πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 26 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

26. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει 

ότι η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής 

Ζωής θα συμμορφώνεται πλήρως με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος θα 

τεθεί σε ισχύ από την 16η Μαΐου 2018, 

καθώς και με τον Χάρτη της ΕΕ· 

26. καλεί την Επιτροπή να λάβει όλα 

τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει 

ότι η Ασπίδα Προστασίας της Ιδιωτικής 

Ζωής θα συμμορφώνεται πλήρως με τον 

κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, ο οποίος θα 

τεθεί σε ισχύ από την 16η Μαΐου 2018, 

καθώς και με τον Χάρτη της ΕΕ· θεωρεί 

ότι τα μέτρα αυτά θα πρέπει να 

περιλαμβάνουν είτε πλήρη επανεξέταση 

της Ασπίδας Προστασίας της Ιδιωτικής 

Ζωής, η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται 

από διαπραγμάτευση ουσιαστικών 

τροποποιήσεων στους νόμους και τις 

πρακτικές των ΗΠΑ, είτε κατάργηση της 

εκτελεστικής απόφασης της Επιτροπής 

(ΕΕ) 2016/1250 έως τις 16 Μαΐου 2018· 

Or. en 

 

 


