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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καλεί την 

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην 

πρόταση ψηφίσματός της τις ακόλουθες προτάσεις: 

– έχοντας υπόψη τις οδηγίες του Συμβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για τη 

συμφωνία για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (TiSA)1, 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τον Χάρτη των Θεμελιωδών 

Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ο Χάρτης) και, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 8 

αυτού που αφορά το δικαίωμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, καθώς και από 

το άρθρο 16 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) για το ίδιο 

θεμελιώδες δικαίωμα, δεδομένου ότι πρόκειται για βασικό στοιχείο του πρωτογενούς 

δικαίου της ΕΕ που πρέπει να είναι απολύτως σεβαστό σε όλες τις διεθνείς συμφωνίες· 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται, μεταξύ άλλων, από το άρθρο 2 της 

Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) να διαφυλάσσει τις αξίες της δημοκρατίας 

και του κράτους δικαίου· 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ένωση δεσμεύεται από τα άρθρα 20 και 21 του Χάρτη να 

διαφυλάσσει τις αρχές της ισότητας έναντι του νόμου και της απαγόρευσης των 

διακρίσεων· 

Δ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 και το άρθρο 10 παράγραφος 3 ΣΕΕ ορίζουν 

αμφότερα ότι «οι αποφάσεις λαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο ανοιχτά και εγγύτερα στους 

πολίτες»· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια και ο ανοικτός διάλογος μεταξύ των 

εταίρων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών, είναι υψίστης σημασίας τόσο κατά τις 

διαπραγματεύσεις όσο και κατά τη φάση της εφαρμογής· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο συνυπογράφει την έκκληση του Διαμεσολαβητή για μια διαφανή 

προσέγγιση, 

Ε. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για διεθνείς εμπορικές 

συμφωνίες, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των 

υπηρεσιών (TiSA) άπτονται των διεθνών ροών δεδομένων, ενώ αποκλείουν πλήρως την 

προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων, ζήτημα που θα συζητηθεί 

εκ παραλλήλου· 

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο κειμένου των ΗΠΑ σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο 

για την TiSA θα υπονομεύσει ενδεχομένως τους κανόνες και τις εγγυήσεις της ΕΕ όσον 

αφορά τη μεταφορά προσωπικών δεδομένων σε τρίτες χώρες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 

Κοινοβούλιο επιφυλάσσεται του δικαιώματος να εκφράσει την άποψή του αφού εξετάσει 

όλες τις μελλοντικές προτάσεις και τα σχέδια κειμένων για τη συμφωνία TiSA· 

1. απευθύνει στην Επιτροπή τις ακόλουθες συστάσεις: 

                                                 
1 Έγγραφο του Συμβουλίου 6891/13 ADD 1. 
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 α) να διασφαλίσει ότι η συμφωνία εγγυάται τον πλήρη σεβασμό των προτύπων της ΕΕ 

που αφορούν τα θεμελιώδη δικαιώματα μέσω της συμπερίληψης μιας νομικώς 

δεσμευτικής και ανασταλτικής ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αποτελεί 

αναπόσπαστο στοιχείο των εμπορικών συμφωνιών της ΕΕ με τρίτες χώρες· 

 β) να ενσωματώσει, ως βασική προτεραιότητα, ολοκληρωμένη και σαφή οριζόντια 

αυτοδύναμη διάταξη, βασιζόμενη στο άρθρο XIV της Γενικής Συμφωνίας για το 

Εμπόριο Υπηρεσιών (GATS), η οποία να εξαιρεί πλήρως από τη συμφωνία το 

υφιστάμενο και μελλοντικό νομικό πλαίσιο της ΕΕ για την προστασία των 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς την υποχρέωση να είναι αυτή σε συνάφεια με άλλα 

στοιχεία της TiSA, και να διασφαλίσει ότι η συμφωνία δεν αποκλείει την εφαρμογή 

εξαιρέσεων για την παροχή υπηρεσιών που δικαιολογούνται στο πλαίσιο των 

σχετικών κανόνων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (άρθρα XIV και XIVα της 

GATS)· 

 γ) να διασφαλίσει ότι η μεταφορά προσωπικών δεδομένων εκτός της Ένωσης υπόκειται 

στην τήρηση των διατάξεων της νομοθεσίας της ΕΕ για την προστασία των 

δεδομένων στο πλαίσιο των μεταφορών σε τρίτες χώρες· να διαπραγματευθεί 

διατάξεις οι οποίες άπτονται των ροών προσωπικών δεδομένων μόνον υπό την 

προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται και γίνεται σεβαστή η πλήρης εφαρμογή των κανόνων 

της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων· 

 δ) να αντιταχθεί στις διατάξεις περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων που 

περιέχονται στο σχέδιο κεφαλαίου των ΗΠΑ για την TiSA σχετικά με το ηλεκτρονικό 

εμπόριο· 

 ε) να έχει κατά νου ότι οι κανόνες της ΕΕ για την μεταφορά προσωπικών δεδομένων 

απαγορεύουν ενδεχομένως την επεξεργασία παρόμοιων δεδομένων σε τρίτες χώρες, 

εάν δεν ανταποκρίνονται στο πρότυπο καταλληλότητας της ΕΕ· να επιμείνει ότι 

οποιεσδήποτε απαιτήσεις για τον εντοπισμό του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων 

επεξεργασίας δεδομένων πρέπει να συνάδουν με τους κανόνες της ΕΕ για τις 

διαβιβάσεις δεδομένων· να συνεργασθεί με τρίτες χώρες στα κατάλληλα φόρα, με 

στόχο την υιοθέτηση κατάλληλων υψηλών προτύπων προστασίας των δεδομένων ανά 

τον κόσμο· 

 στ) να επιδείξει πλήρη μέριμνα όσον αφορά την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας στις 

διαπραγματεύσεις καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας και να τηρήσει την 

υποχρέωση που έχει δυνάμει του άρθρου 218 παράγραφος 10 ΣΛΕΕ, του οποίου ο 

δεσμευτικός χαρακτήρας έχει επιβεβαιωθεί από πρόσφατη απόφαση του 

Δικαστηρίου1, και να τηρεί πλήρως και άμεσα ενήμερο το Κοινοβούλιο σε όλα τα 

στάδια των διαπραγματεύσεων· να διασφαλίσει την πρόσβαση του κοινού στα σχετικά 

με τις διαπραγματεύσεις έγγραφα από όλες της πλευρές, με εξαίρεση τα 

διαβαθμισμένα έγγραφα για τα οποία παρέχεται σαφής αιτιολόγηση ανά περίπτωση, 

με δημόσια αιτιολόγηση του βαθμού στον οποίο τα μη κοινοποιηθέντα μέρη των εν 

λόγω εγγράφων ενδέχεται να υπονομεύσουν συγκεκριμένα και ουσιαστικά τα 

συμφέροντα που προστατεύουν οι εξαιρέσεις, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 

1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 

                                                 
1 Υπόθεση C-658/11 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου, απόφαση της 24ης Ιουνίου 2014. 
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2001, σχετικά με την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής1· να διασφαλίσει ότι η συμφωνία 

δεν αποδυναμώνει σε καμία περίπτωση τη νομοθεσία της ΕΕ ή των κρατών μελών της 

σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε επίσημα έγγραφα. 

 

                                                 
1 ΕΕ L 145 της 31.5.2001, σ. 43. 
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