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Θέμα: Έλεγχοι των εξαγωγών όσον αφορά τα είδη διπλής χρήσης μετά τις αποκαλύψεις της 
Hacking Team 

Το καλοκαίρι πραγματοποιήθηκε υποκλοπή στη Hacking Team, μια ιταλική εταιρεία που πουλάει 
κατασκοπευτικό λογισμικό σε όλο τον κόσμο. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις κυβερνήσεις και σε 
άλλους χρήστες να ελέγχουν και να καταγράφουν την κάθε ανθρώπινη ψηφιακή κίνηση. Η διαρροή 
εσωτερικών εγγράφων δείχνει ότι αυτά τα εργαλεία διατίθενται στην αγορά και πωλούνται στις 
κυβερνήσεις των κρατών των οποίων οι επιδόσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
κατακρίνονται από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των Αζερμπαϊτζάν, Μπαχρέιν, Αιγύπτου, Μαρόκου 
και Ουζμπεκιστάν. Από τα έγγραφα επίσης συνάγεται ότι η Hacking Team μπορεί να έχει παραβιάσει 
τις κυρώσεις της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και του Σουδάν με την πώληση συστημάτων τα οποία θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των 
δημοσιογράφων, των πολιτικών αντιπάλων και των ακτιβιστών για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Παρόλο 
που η εν λόγω εταιρεία μπορεί να εξαφανιστεί μετά από αυτή την υποκλοπή, η τεχνολογία που 
εμπορεύεται και η ευρύτερη βιομηχανία στην οποία ανήκει θα συνεχίσει να υπάρχει. Αυτή η αγορά 
παραμένει ως επί το πλείστον ανεξέλεγκτη. Χρειάζεται διαφάνεια και λογοδοσία σχετικά με την 
πώληση των εν λόγω εργαλείων διπλής χρήσης που παραβιάζουν την ιδιωτικότητα. Οι εσωτερικές 
πρακτικές δέουσας επιμέλειας και οι προσπάθειες αυτορρύθμισης δεν είναι αρκετές για να εμποδίσουν 
την εμπορία και την πώληση αυτών των συστημάτων από την ΕΕ σε κάποιους από τους χειρότερους 
παραβάτες ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κόσμου. Η καταδίκη εκ μέρους της ΕΕ για την παραβίαση 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες του τρίτου κόσμου δεν θα είναι ποτέ αξιόπιστη αν η ΕΕ 
επιτρέπει την πώληση των προϊόντων που προκαλούν αυτές τις παραβιάσεις. 

1. Πώς προβλέπει η Επιτροπή να χειριστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα της εξαγωγής των 
τεχνολογιών επιτήρησης από την ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της διαφοράς ερμηνείας από τις 
αρχές του κάθε κράτους μέλους; 

2. Πώς κρίνει η Επιτροπή την αποτελεσματικότητα του παρόντα κανονισμού αριθ. 428/2009 μετά τις 
αποκαλύψεις για την Hacking Team; Θεωρεί η Επιτροπή ότι η Hacking Team έχει παραβιάσει τα 
καθεστώτα κυρώσεων της ΕΕ εναντίον της Ρωσίας και του Σουδάν; 

3. Πώς σκοπεύει η Επιτροπή να αποφύγει την διενέργεια υπερβολικά αυστηρών ελέγχων ή τον 
υπερβολικό γραφειοκρατικό φόρτο όσον αφορά τα εργαλεία για δοκιμές ασφάλειας που μπορεί 
να εμποδίσουν την έρευνα; 
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