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EL
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Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ενιαία ψηφιακή ταυτότητα: 
ένα θεμελιώδες δικαίωμα όλων των Ευρωπαίων πολιτών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη το άρθρο 133 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι ένα φάσμα δικαιωμάτων που αναγνωρίζονται από το δίκαιο της 
ΕΕ, και συγκεκριμένα από το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και το άρθρο 8 του Χάρτη των Θεμελιωδών 
Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρόκειται να διατηρηθούν στο διαδίκτυο·

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα αυτά τα δικαιώματα, και ιδίως το δικαίωμα στην 
προστασία των δεδομένων και την ιδιωτικότητα, το δικαίωμα στη λήθη και το δικαίωμα 
πρόσβασης στο διαδίκτυο, είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την έννοια της ψηφιακής 
ταυτότητας·

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι, εφόσον αναγνωριστεί, το δικαίωμα στην ψηφιακή ταυτότητα 
θα καταστεί αναφαίρετο ατομικό δικαίωμα, το οποίο η Ένωση δεσμεύεται να εγγυάται, 
ανεξάρτητα από τους δεσμούς του ενδιαφερόμενου μέρους με το νομικό σύστημα της 
χώρας καταγωγής του·

1. καλεί την Επιτροπή να προτείνει μια νομοθετική πράξη, η οποία θα αναγνωρίζει το 
δικαίωμα στην ψηφιακή ταυτότητα και θα προσδιορίζει το περιεχόμενο, τα όρια και τις 
διασφαλίσεις του, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο αυτό αλληλεπιδρά με άλλα 
θεμελιώδη δικαιώματα· τονίζει ότι το δικαίωμα στην ψηφιακή ταυτότητα πρέπει να 
αναγνωρίζεται ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων των ανθρώπων και, ως εκ τούτου, πρέπει 
να προστατεύεται από το δίκαιο της ΕΕ και να χορηγείται σε όσους έχουν αποκτήσει 
την ιθαγένεια της ΕΕ·

2. προτρέπει να διατηρηθεί και να διαφυλαχθεί το δικαίωμα αυτό, το οποίο αναγνωρίζεται 
ως θεμελιώδες από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στο πλαίσιο της υπό εξέλιξη 
διαπραγμάτευσης και της ενδεχόμενης τελικής συμφωνίας σχετικά με την αποχώρηση 
του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση.


