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4.4.2017 B8-0235/7 

Τροπολογία  7 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 17 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  17α. σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι 

η Επιτροπή Εποπτείας της Ιδιωτικής 

Ζωής και των Ατομικών Ελευθεριών 

(PCLOB) που αναφέρεται στο 

Παράρτημα VI (επιστολή του Robert S. 

Litt, ODNI) ως ανεξάρτητος φορέας που 

έχει θεσπιστεί βάσει νόμου, έχει 

επιφορτιστεί με τα καθήκοντα της 

ανάλυσης και της επανεξέτασης των 

αντιτρομοκρατικών προγραμμάτων και 

πολιτικών, συμπεριλαμβανομένης της 

χρήσης πληροφοριών σημάτων, ώστε να 

διασφαλισθεί ότι προστατεύεται δεόντως 

η ιδιωτική ζωή και οι ατομικές 

ελευθερίες, έχασε την απαρτία της στις 7 

Ιανουαρίου 2017 και θα λειτουργεί υπό 

καθεστώς μερικής απαρτίας έως ότου 

οριστούν νέα μέλη του διοικητικού 

συμβουλίου από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ 

και επιβεβαιωθούν από τη Γερουσία των 

ΗΠΑ· τονίζει ότι υπό καθεστώς μερικής 

απαρτίας η PCLOB διαθέτει 

περιορισμένες εξουσίες και δεν μπορεί να 

προβαίνει σε ορισμένες ενέργειες που 

απαιτούν έγκριση του διοικητικού 

συμβουλίου, όπως η εκκίνηση έργων 

εποπτείας ή η διατύπωση συστάσεων 

εποπτείας, με αποτέλεσμα να 

υπονομεύεται σοβαρά η συμμόρφωση και 

οι εγγυήσεις και διαβεβαιώσεις που έχουν 
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4.4.2017 B8-0235/8 

Τροπολογία  8 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 21 α (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21a. υπενθυμίζει ότι παρότι οι ιδιώτες, 

συμπεριλαμβανομένων των προσώπων 

από την ΕΕ στα οποία αναφέρονται τα 

δεδομένα, διαθέτουν ορισμένα μέσα 

έννομης προστασίας σε περίπτωση που 

έχουν αποτελέσει αντικείμενο παράνομης 

(ηλεκτρονικής) παρακολούθησης για 

σκοπούς εθνικής ασφάλειας στις ΗΠΑ, 

είναι εξίσου σαφές ότι τουλάχιστον 

ορισμένες νομικές βάσεις που μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν οι υπηρεσίες 

πληροφοριών των ΗΠΑ (π.χ. το 

εκτελεστικό διάταγμα 12333) δεν 

καλύπτονται· τονίζει επιπλέον ότι, ακόμη 

και σε περίπτωση που όντως υφίστανται 

καταρχήν δυνατότητες δικαστικής 

προσφυγής για πρόσωπα που δεν είναι 

πολίτες των ΗΠΑ, όπως για την 

παρακολούθηση δυνάμει του νόμου FISA, 

οι διαθέσιμες βάσεις για άσκηση 

προσφυγής είναι περιορισμένες και οι 

προσφυγές που υποβάλλουν ιδιώτες 

(συμπεριλαμβανομένων προσώπων από 

τις ΗΠΑ) θα κηρύσσονται μη παραδεκτές 

εάν δεν μπορούν να καταδείξουν το 

«έννομο συμφέρον» για την άσκησή τους, 

στοιχείο που περιορίζει την πρόσβαση 

στα τακτικά δικαστήρια· 
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4.4.2017 B8-0235/9 

Τροπολογία  9 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 21 β (νέα) 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

  21β. καλεί την Επιτροπή να 

αξιολογήσει τον αντίκτυπο του 

εκτελεστικού διατάγματος «Ενίσχυση της 

δημόσιας ασφάλειας στο εσωτερικό των 

Ηνωμένων Πολιτειών», της 25ης 

Ιανουαρίου 2017, και ιδίως του τμήματος 

14 σχετικά με την εξαίρεση των ξένων 

πολιτών από τα μέτρα προστασίας του 

Νόμου περί Ιδιωτικότητας όσον αφορά 

πληροφορίες που επιτρέπουν την 

αναγνώριση προσώπων, που αντιβαίνει 

τις γραπτές διαβεβαιώσεις ότι υπάρχουν 

μηχανισμοί δικαστικής προσφυγής για 

τους ιδιώτες σε περιπτώσεις στις οποίες 

πραγματοποιήθηκε πρόσβαση σε 

δεδομένα από τις αρχές των ΗΠΑ· ζητεί 

από την Επιτροπή να υποβάλει λεπτομερή 

νομική ανάλυση των επιπτώσεων των 

μέτρων του εκτελεστικού διατάγματος 

στα μέσα έννομης προστασίας και το 

δικαίωμα στη δικαστική προσφυγή για 

τους Ευρωπαίους στις ΗΠΑ· 
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4.4.2017 B8-0235/10 

Τροπολογία  10 

Sophia in ‘t Veld, Nathalie Griesbeck, Angelika Mlinar 

εξ ονόματος της Ομάδας ALDE 

 

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 

 

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 

26ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με το οποίο ο 

μηχανισμός Διαμεσολαβητή που έχει 

δημιουργήσει το Υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητος 

και δεν διαθέτει επαρκείς ουσιαστικές 

εξουσίες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του και την παροχή 

αποτελεσματικών ένδικων μέσων στους 

πολίτες της ΕΕ· επισημαίνει ότι, σύμφωνα 

με τα στοιχεία και τις διαβεβαιώσεις που 

παρείχε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, το 

Γραφείο του Διαμεσολαβητή είναι 

ανεξάρτητο από τις υπηρεσίες 

πληροφοριών των ΗΠΑ, απαλλαγμένο 

από κάθε ανάρμοστη επιρροή που θα 

μπορούσε να επηρεάσει τον ρόλο του και, 

επίσης, συνεργάζεται με άλλους 

ανεξάρτητους εποπτικούς φορείς με 

ουσιαστικές εξουσίες εποπτείας επί των 

υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ· 
εκφράζει, εν γένει, την ανησυχία ότι οι 

ιδιώτες, οι οποίοι θίγονται από παράβαση 

των κανόνων, μπορούν μόνον να ζητούν τη 

διαγραφή δεδομένων και πληροφοριών 

και/ή τον τερματισμό της περαιτέρω 

επεξεργασίας, αλλά δεν έχουν δικαίωμα 

αποζημίωσης· 

23. υπενθυμίζει το ψήφισμά του της 

26ης Μαΐου 2016, σύμφωνα με το οποίο ο 

μηχανισμός Διαμεσολαβητή που έχει 

δημιουργήσει το Υπουργείο Εξωτερικών 

των ΗΠΑ δεν είναι επαρκώς ανεξάρτητος 

και δεν διαθέτει επαρκείς ουσιαστικές 

εξουσίες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του και την παροχή 

αποτελεσματικών ένδικων μέσων στους 

πολίτες της ΕΕ· επισημαίνει ότι η 

νεοεκλεγείσα διοίκηση των ΗΠΑ δεν έχει 

ορίσει έως τώρα νέο Διαμεσολαβητή, 

παρά τη λήξη της θητείας του 

Υφυπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης, 

Ενέργειας και Περιβάλλοντος, που 

εκτελούσε καθήκοντα Διαμεσολαβητή, 

τον Ιούλιο του 2016· θεωρεί ότι εάν δεν 

διοριστεί ανεξάρτητος και επαρκώς 

εξουσιοδοτημένος Διαμεσολαβητής, οι 

διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά την 

παροχή αποτελεσματικής έννομης 

προστασίας στους ιδιώτες της ΕΕ θα 

είναι άκυρες· εκφράζει, εν γένει, την 

ανησυχία ότι οι ιδιώτες, οι οποίοι θίγονται 

από παράβαση των κανόνων, μπορούν 

μόνον να ζητούν τη διαγραφή δεδομένων 

και πληροφοριών και/ή τον τερματισμό της 

περαιτέρω επεξεργασίας, αλλά δεν έχουν 

δικαίωμα αποζημίωσης· 
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