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 B8-0639/2016 }  

 B8-0643/2016 }  

 B8-0644/2016 } RC1/Τροπ. 2 

Τροπολογία  2 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Διατλαντικές ροές δεδομένων 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3α. τονίζει ότι οι αρχές της Ασπίδας 

Προστασίας για την ιδιωτικότητα δίνουν 

γενική άδεια για κάθε είδους επεξεργασία 

προσωπικών δεδομένων, χωρίς να 

απαιτείται η συναίνεση του υποκειμένου 

των δεδομένων και χωρίς να του 

προσφέρεται πλήρες δικαίωμα άρνησης· 

εκφράζει ανησυχία για το γεγονός ότι 

ακόμα και οι ρήτρες εξαίρεσης 

(«κοινοποίηση και επιλογή») 

προβλέπονται μόνο για την περίπτωση 

ουσιαστικής αλλαγής του σκοπού ή 

διαβίβασης σε τρίτους· εκφράζει επίσης 

ανησυχία για το γεγονός ότι ακόμα και 

στην περίπτωση ευαίσθητων δεδομένων, 

η συναίνεση του υποκειμένου είναι 

απαραίτητη μόνο στις δύο αυτές 

περιπτώσεις· 

Or. en 



 

AM\1095908EL.doc PE582.644v01-00 } 

 PE582.654v01-00 } 

 PE582.660v01-00 } 

 PE582.664v01-00 } 

 PE582.665v01-00 } RC1 

EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 

 

24.5.2016  B8-0623/2016 }  

 B8-0633/2016 }  

 B8-0639/2016 }  
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 B8-0644/2016 } RC1/Τροπ. 3 

Τροπολογία  3 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Διατλαντικές ροές δεδομένων 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 β (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3β. εκφράζει δυσφορία για το γεγονός ότι 

στις ΗΠΑ εξακολουθεί να μην υπάρχει 

ένας συνολικός νόμος για την προστασία 

των δεδομένων των καταναλωτών, παρά 

τις κάποιες προσπάθειες που έχουν 

καταβληθεί τα τελευταία χρόνια· 

Or. en 
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Τροπολογία  4 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Διατλαντικές ροές δεδομένων 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 3 γ (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 3γ. σημειώνει ότι οι ΗΠΑ παραμένουν η 

μόνη χώρα που έχει προβεί σε ενέργειες 

για την προστασία θεμελιωδών 

δικαιωμάτων, μετά τις αποκαλύψεις για 

παγκόσμιες επιχειρήσεις 

παρακολούθησης, του νόμου «USA 

Freedom Act» του 2015, που περιόρισε 

τις δραστηριότητες μαζικής 

παρακολούθησης από τις υπηρεσίες 

πληροφοριών εντός των ΗΠΑ· εκφράζει 

όμως ανησυχία για το γεγονός ότι η 

νομική κατάσταση όσον αφορά τις 

μαζικές παρακολουθήσεις από υπηρεσίες 

πληροφοριών των ΗΠΑ έξω από τις 

Ηνωμένες Πολιτείες και προσώπων που 

δεν είναι πολίτες των ΗΠΑ εντός των 

ΗΠΑ, όπως προβλέπει ο Κώδικας της 

Νομοθεσίας των ΗΠΑ (Τίτλος 50, §1881a 

(‘Ενότητα 702’)), δεν έχει αλλάξει· 

πιστεύει ότι είναι αναγκαίο να εγκριθεί 

επιπλέον νομοθεσία στις ΗΠΑ για τη 

διόρθωση της κατάστασης αυτής· 

Or. en 
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Τροπολογία  5 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Διατλαντικές ροές δεδομένων 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 4 α (νέα) 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

 4α. σημειώνει ότι το Παράρτημα VI 

αποσαφηνίζει επίσης πως προσωπικά 

δεδομένα και επικοινωνίες μπορούν να 

διατηρούνται για πέντε έτη, ή ακόμα και 

περισσότερο αν αυτό θεωρείται πως είναι 

«προς το συμφέρον της εθνικής 

ασφάλειας των Ηνωμένων Πολιτειών»· 

εκφράζει την ανησυχία ότι αυτό έρχεται 

σε αντίθεση με την απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

του 2014, σχετικά με τη διατήρηση 

δεδομένων (συνεκδικασθείσες υποθέσεις 

C-293/12 και C-594/12)· 

Or. en 
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Τροπολογία  6 

Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini 

εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

PPE, S&D, ECR, ALDE, EFDD 

Διατλαντικές ροές δεδομένων 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος 

Παράγραφος 14 

 

Κοινή πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

14. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τον 

διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για 

να προωθήσει περαιτέρω βελτιώσεις στη 

ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την 

ιδιωτικότητα, με δεδομένες τις τρέχουσες 

αδυναμίες της, 

14. καλεί την Επιτροπή, τουλάχιστον, να 

περιορίσει την εγκυρότητα μιας 

απόφασης επάρκειας το πολύ στα 

τέσσερα χρόνια και να συνεχίσει τον 

διάλογο με την κυβέρνηση των ΗΠΑ για 

να προωθήσει περαιτέρω βελτιώσεις στη 

ρύθμιση της Ασπίδας Προστασίας για την 

ιδιωτικότητα, με δεδομένες τις τρέχουσες 

αδυναμίες της και με βάση τον γενικό 

κανονισμό για την προστασία των 

δεδομένων· 

Or. en 

 

 


