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ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

 Η παρούσα γνωμοδότηση συντάσσεται σθεναρά με την άποψη ότι είναι αναγκαία η 
βελτίωση των μεθόδων ανταλλαγής πληροφοριών που άπτονται της ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου μεταξύ των κρατών μελών, σε ένα πλαίσιο αυξημένου προβληματισμού για το 
ενδεχόμενο επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Το ζήτημα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο της 
ΕΕ αποτελεί πράγματι μια εξαιρετικά επείγουσα προτεραιότητα που πρέπει να 
αντιμετωπιστεί μέσω συντονισμένων ενεργειών των κρατών μελών.

Η γνωμοδότηση επισημαίνει την σημασία του ρόλου που έχει αναλάβει η Επιτροπή όσον 
αφορά την διευκόλυνση της προαγωγής και του συντονισμού των υφισταμένων 
πρωτοβουλιών.

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και η Υποεπιτροπή Ασφάλειας και Άμυνας φρονούν ότι 
η επείγουσα ανάγκη δράσης και εδραίωσης του συντονισμού των μέτρων, των πρωτοβουλιών 
και των προγραμμάτων της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας. Η ανάπτυξη ικανοτήτων και η 
στενότερη συνεργασία για την άνοδο του επιπέδου ασφάλειας των πληροφοριών πρέπει να 
τύχουν υποστήριξης. 

Η γνωμοδότηση συντάσσεται με την άποψη ότι πρέπει να διοριστεί συντονιστής για θέματα 
ασφάλειας του κυβερνοχώρου της ΕΕ προκειμένου να διευκολυνθεί η ενοποίηση και ο 
συντονισμός των διαφόρων ευρωπαϊκών δράσεων και πρωτοβουλιών σε επίπεδο ΕΕ και με 
συμμετοχή διαφόρων θεσμικών οργάνων της ΕΕ.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ζητεί από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, 
Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, ως αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή, να 
ενσωματώσει τις ακόλουθες τροπολογίες στην έκθεσή της:

Τροπολογία 1

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 
κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και 
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 

(1) Στόχος της παρούσας οδηγίας είναι η 
προσέγγιση των κανόνων ποινικού δικαίου 
των κρατών μελών που αφορούν επιθέσεις 
κατά συστημάτων πληροφοριών και η 
βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των 
δικαστικών και άλλων αρμόδιων αρχών, 
συμπεριλαμβανομένης της αστυνομίας και
λοιπών εξειδικευμένων υπηρεσιών 
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επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη·

επιφορτισμένων με την επιβολή του νόμου 
στα κράτη μέλη και στην Ένωση· ότι ο 
στόχος αυτός συνιστά μέρος της γενικής 
στρατηγικής της Ένωσης που αποσκοπεί 
στην καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος, την αύξηση της 
ανθεκτικότητας των δικτύων 
υπολογιστών, την προστασία των 
υποδομών πληροφοριών ζωτικής 
σημασίας και την προστασία των 
δεδομένων.

Τροπολογία 2

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(1a) Τα συστήματα πληροφορικής 
συνιστούν σημαντικό στοιχείο της 
πολιτικής, κοινωνικής και οικονομικής 
αλληλεπίδρασης στην Ένωση. Ο βαθμός 
εξάρτησης της κοινωνίας από τέτοια 
συστήματα είναι πολύ υψηλός. Ωστόσο, 
παρά τα μεγάλα οφέλη τους είναι 
επικίνδυνα για την ασφάλειά μας λόγω 
της πολυπλοκότητάς τους και 
τρωτότητάς τους απέναντι σε διάφορα 
είδη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Κατά 
συνέπεια, η ασφάλεια των συστημάτων 
πληροφορικής απαιτεί διαρκή προσοχή 
και αποτελεσματικές απαντήσεις από τα 
κράτη μέλη και την Ένωση. 

Τροπολογία 3

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών, ιδίως εκείνες που 
προέρχονται από τα κυκλώματα του 
οργανωμένου εγκλήματος, αποτελούν 

(2) Οι επιθέσεις κατά των συστημάτων 
πληροφοριών αποτελούν συνεχώς 
αυξανόμενη απειλή. Μπορεί να 
προκύψουν από τρομοκρατικές ενέργειες 
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συνεχώς αυξανόμενη απειλή και εντείνουν 
τις ανησυχίες για το ενδεχόμενο 
τρομοκρατικών επιθέσεων ή επιθέσεων με 
πολιτικό χαρακτήρα κατά των συστημάτων 
πληροφοριών που αποτελούν μέρος της 
ζωτικής σημασίας υποδομής των κρατών 
μελών και της Ένωσης. Αυτή η κατάσταση 
αποτελεί απειλή για την επίτευξη μιας 
ασφαλέστερης κοινωνίας της πληροφορίας 
και ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και 
δικαιοσύνης, και πρέπει, ως εκ τούτου, να 
αντιμετωπιστεί στο επίπεδο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ή το οργανωμένο έγκλημα και μπορεί να 
διαπραχθούν από κράτη ή μεμονωμένα 
άτομα. Εντείνονται δε οι ανησυχίες για το 
ενδεχόμενο τρομοκρατικών επιθέσεων ή 
επιθέσεων με πολιτικό χαρακτήρα κατά 
των συστημάτων πληροφοριών που 
αποτελούν μέρος της ζωτικής σημασίας 
υποδομής των κρατών μελών και της 
Ένωσης. Ο διασυνοριακός χαρακτήρας 
ορισμένων παραβάσεων και ο σχετικά 
χαμηλός βαθμός κινδύνου και κόστους 
για τους δράστες, σε συνδυασμό με τα 
υψηλά πιθανά οφέλη που μπορεί να τους 
αποφέρουν και τις ζημίες που μπορεί να 
προκαλέσουν οι επιθέσεις, αυξάνουν 
σημαντικά το επίπεδο της απειλής. Αυτή 
η κατάσταση αποτελεί απειλή για την 
επίτευξη μιας ασφαλέστερης κοινωνίας της 
πληροφορίας και ενός χώρου ελευθερίας, 
ασφάλειας και δικαιοσύνης, και πρέπει, ως 
εκ τούτου, να αντιμετωπιστεί στο επίπεδο
όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά 
και της διεθνούς κοινότητας.

Τροπολογία 4

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τις 
χώρες ή για ειδικές δραστηριότητες του 
δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα. Η τάση 
αυτή συνοδεύεται από την ανάπτυξη όλο 
και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 
είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο.

(3) Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν 
την ύπαρξη τάσης για όλο και πιο 
επικίνδυνες και επαναλαμβανόμενες 
επιθέσεις μεγάλης κλίμακας που 
εξαπολύονται κατά συστημάτων 
πληροφοριών ζωτικής σημασίας για τα 
κράτη μέλη, την Ένωση, ή για ειδικές 
δραστηριότητες του δημόσιου ή του 
ιδιωτικού τομέα, καθώς και σε επίπεδο 
Ένωσης. Η τάση αυτή συνοδεύεται από 
την ταχεία ανάπτυξη της τεχνολογίας των 
υπολογιστών και κατά συνέπεια και όλο 
και πιο εξελιγμένων εργαλείων που 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους 
εγκληματίες για την εξαπόλυση κάθε 
είδους επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, με 
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ορισμένες από αυτές να έχουν μεγάλο 
δυναμικό για πρόκληση οικονομικής και 
κοινωνικής ζημίας.

Τροπολογία 5

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4a) Πρέπει δε να πραγματοποιηθεί 
εμπεριστατωμένη, αξιόπιστη και 
ανεξάρτητη αξιολόγηση του συνολικού 
βαθμού απειλής που συνιστούν οι 
επιθέσεις εναντίον συστημάτων 
πληροφοριών. Τα θεσμικά όργανα της 
Ένωσης οφείλουν να προσαρμόσουν 
αναλόγως τα επίπεδα ασφάλειας των 
πληροφοριών τους.

Τροπολογία 6

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 4 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(4β) Απαιτείται συντονισμός σε επίπεδο 
Ένωσης για να διευκολυνθεί ο 
συγκερασμός διαφορετικών 
πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων.

Τροπολογία 7

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών. Οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις θα πρέπει να 

(6) Τα κράτη μέλη θα πρέπει να 
προβλέψουν κυρώσεις για τις επιθέσεις 
κατά των συστημάτων πληροφοριών, στο 
πλαίσιο ενός ευρύτερου συνόλου εθνικών 
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είναι αποτελεσματικές, αναλογικές και 
αποτρεπτικές.

στρατηγικών που έχουν ως στόχο την 
αποτροπή και καταπολέμηση τέτοιων 
επιθέσεων. Οι προβλεπόμενες κυρώσεις θα 
πρέπει να είναι αποτελεσματικές, 
αναλογικές και αποτρεπτικές. Δεδομένου 
του διασυνοριακού χαρακτήρα των 
απειλών, είναι απαραίτητο να 
ευθυγραμμίσουν τα κράτη μέλη τις 
κυρώσεις τους και, με τον τρόπο αυτό, να 
μειώσουν τις διαφορές όσον αφορά την 
αντιμετώπιση των παραβάσεων σε όλη 
την Ένωση.

Τροπολογία 8

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 8 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(8a) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
οφείλουν να απευθύνουν έκκληση προς 
εκείνα τα κράτη μέλη που εξακολουθούν 
να μην έχουν κυρώσει ακόμη την 
σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης 
για το έγκλημα στον κυβερνοχώρο να το 
πράξουν χωρίς χρονοτριβή.

Τροπολογία 9

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11α) Η συνεργασία των αρχών με τον 
ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των 
πολιτών είναι μείζονος σημασίας για την 
αποφυγή και καταπολέμηση των 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Είναι 
αναγκαίο να καθιερωθεί διαρκής 
διάλογος μαζί τους, δεδομένης της 
εκτεταμένης χρήσης από αυτούς 
συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών 
και καθώς της ανάγκης για
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διαμοιρασμένη ευθύνη με σκοπό την 
εξασφάλιση αξιόπιστων και λειτουργικών 
συστημάτων. Είναι ζωτικής σημασίας η 
αύξηση της ευαισθητοποίησης όλων των 
ενδιαφερόμενων στον τομέα των 
συστημάτων υπολογιστών ούτως ώστε να 
δημιουργηθεί μια νοοτροπία ασφάλειας 
των δεδομένων. 

Τροπολογία 10

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 11 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(11β) Πρέπει να υποστηριχθούν 
πρόσφατες πρωτοβουλίες και 
δραστηριότητες σχετικά με την άμυνα 
του κυβερνοχώρου, όπως αυτές του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας(ΕΟΑ), 
προκειμένου να ενισχυθούν οι ικανότητες 
των κρατών μελών στο πεδίο της άμυνας 
του κυβερνοχώρου. Πρέπει να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο εγγύτερης συνεργασίας 
τόσο με τον ΕΟΑ όσο και με το 
Συνεργατικό Κέντρο Αριστείας για την 
Άμυνα στον Κυβερνοχώρο του ΝΑΤΟ 
(CCDCOE), ιδίως στους τομείς της 
οικοδόμησης ικανοτήτων και 
κατάρτισης.

Τροπολογία 11

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Είναι αναγκαίο να συλλέγονται 
δεδομένα σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία για να 
σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα του 
προβλήματος σε επίπεδο Ένωσης, πράγμα 
που θα συμβάλει στην εξεύρεση πιο 
αποτελεσματικών απαντήσεων. Επιπλέον, 

(12) Είναι αναγκαίο να συλλέγονται 
δεδομένα σχετικά με τα αδικήματα που 
αναφέρονται στην παρούσα οδηγία για να 
σχηματιστεί πληρέστερη εικόνα του 
προβλήματος σε επίπεδο Ένωσης, πράγμα 
που θα συμβάλει στην εξεύρεση πιο 
αποτελεσματικών απαντήσεων. Τα κράτη 
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τα δεδομένα αυτά θα βοηθούν 
ειδικευμένους οργανισμούς όπως η 
Ευρωπαϊκή Αστυνομική Υπηρεσία
(Ευρωπόλ) και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών να αξιολογούν καλύτερα 
την έκταση του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και το βαθμό ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών στην 
Ευρώπη.

μέλη πρέπει να βελτιώσουν την 
ανταλλαγή πληροφοριών όσον αφορά τις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο 
λαμβάνοντας υποστήριξη από την 
Επιτροπή και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών. Επιπλέον, τα δεδομένα 
αυτά θα βοηθούν ειδικευμένους 
οργανισμούς όπως η Ευρωπαϊκή 
Αστυνομική Υπηρεσία (Ευρωπόλ) και ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την 
Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών να 
αξιολογούν καλύτερα την έκταση και τον 
αντίκτυπο του εγκλήματος στον 
κυβερνοχώρο και το βαθμό ασφάλειας των 
δικτύων και των πληροφοριών στην 
Ευρώπη. Η καλύτερη γνώση των 
σημερινών και μελλοντικών κινδύνων θα 
καταστήσει δυνατή τη λήψη 
καταλληλότερων αποφάσεων με στόχο 
την αποτροπή, καταπολέμηση ή μείωση 
της ζημίας που προκαλείται από τις 
επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Τροπολογία 12

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 12 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12a) Η ανταλλαγή πληροφοριών και οι 
συμπράξεις δημόσιου/ιδιωτικού τομέα 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην 
βελτίωση της ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα πρέπει 
κατά συνέπεια να εξετάσει κατά πόσο 
είναι εφικτή η πρόβλεψη πλαισίων ή 
μέσων για να διευκολυνθεί η αμοιβαία 
συνεργασία συμπράξεων 
δημόσιου/ιδιωτικού τομέα σε εθνικό 
επίπεδο και σε επίπεδο Ένωσης, 
προκειμένου να εφαρμοστούν πρότυπα 
ποιότητας των πληροφοριών για την 
διαλειτουργικότητα, και να 
διασφαλιστούν ο σεβασμός των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων, η διάκριση 
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των εξουσιών και ο δημοκρατικός 
έλεγχος. 

Τροπολογία 13

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα. Πέραν τούτου, 
ο συντονισμός της δίωξης όσον αφορά 
επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών 
αναμένεται να διευκολυνθεί με την έκδοση 
της οδηγίας-πλαισίου 2009/948/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου για την πρόληψη και τον 
διακανονισμό συγκρούσεων δικαιοδοσίας 
σε ποινικές υποθέσεις.

(13) Τα σημαντικά νομικά κενά και οι 
διαφορές των νομοθεσιών των κρατών 
μελών στον τομέα των επιθέσεων κατά των 
συστημάτων πληροφοριών μπορεί να 
παρεμποδίσουν την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος και της 
τρομοκρατίας και να περιπλέξουν την 
αποτελεσματική συνεργασία των 
αστυνομικών και δικαστικών υπηρεσιών 
στον τομέα αυτό. Αποτέλεσμα του 
διεθνικού και χωρίς σύνορα χαρακτήρα 
των σύγχρονων συστημάτων πληροφοριών 
είναι η διασυνοριακή διάσταση που έχουν 
αποκτήσει οι επιθέσεις κατά των 
συστημάτων αυτών, γεγονός που 
υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα για την 
προσέγγιση των ποινικών νομοθεσιών 
στον συγκεκριμένο τομέα σε επίπεδο 
Ένωσης. Η Ένωση θα πρέπει επίσης να 
επιδιώκει μεγαλύτερη διεθνή συνεργασία 
στον τομέα της ασφάλειας των 
δεδομένων στο δίκτυο, συνεργαζόμενη 
στενά με άλλους οργανισμούς που έχουν 
αντίστοιχες αρμοδιότητες όπως τα 
Ηνωμένα Έθνη, το ΝΑΤΟ, το Συμβούλιο 
της Ευρώπης ή ο ΟΑΣΕ και εμπλέκοντας 
και άλλους διεθνείς παράγοντες. Πέραν 
τούτου, ο συντονισμός της δίωξης όσον 
αφορά επιθέσεις κατά συστημάτων 
πληροφοριών αναμένεται να διευκολυνθεί 
με την έκδοση της απόφασης-πλαισίου
2009/948/ΔΕΥ του Συμβουλίου για την 
πρόληψη και τον διακανονισμό 
συγκρούσεων δικαιοδοσίας σε ποινικές 
υποθέσεις.



AD\883545EL.doc 11/15 PE469.848v02-00

EL

Τροπολογία 14

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16) Η παρούσα οδηγία σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα και τηρεί τις αρχές 
που αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη 
των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, το δικαίωμα δίκαιης δίκης, 
το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της 
νομιμότητας και αναλογικότητας των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει 
να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση αυτών 
των δικαιωμάτων και αρχών και πρέπει να 
εφαρμόζεται ανάλογα.

(16) Η παρούσα οδηγία και τυχόν 
πρακτική εφαρμογή της σέβεται τα 
θεμελιώδη δικαιώματα, ιδίως δε το 
δικαίωμα προστασίας της ιδιωτικής 
ζωής, και τηρεί τις αρχές που 
αναγνωρίζονται ιδίως από το Χάρτη των 
Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα την 
προστασία των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, την ελευθερία έκφρασης και 
πληροφόρησης, το δικαίωμα δίκαιης δίκης, 
το τεκμήριο αθωότητας και τα δικαιώματα 
υπεράσπισης, καθώς και τις αρχές της 
νομιμότητας και αναλογικότητας των 
ποινικών αδικημάτων και κυρώσεων.
Ειδικότερα, η παρούσα οδηγία επιδιώκει 
να εξασφαλίσει την πλήρη τήρηση αυτών 
των δικαιωμάτων και αρχών και πρέπει να 
εφαρμόζεται ανάλογα. Ο ελεύθερος και 
ανοικτός χαρακτήρας του διαδικτύου δεν 
επηρεάζεται αρνητικά από αυτή την 
οδηγία. 

Τροπολογία 15

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16a) Το Συμβούλιο και η Επιτροπή 
οφείλουν να επιμείνουν, στο πλαίσιο 
διαπραγματεύσεων και κατά τη διάρκεια 
της συνεργασίας τους με τρίτες χώρες, 
στην ανάγκη ύπαρξης ελάχιστων 
απαιτήσεων για την πρόληψη και 
καταπολέμηση του εγκλήματος και των 
επιθέσεων στον κυβερνοχώρο και 
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ελαχίστων προτύπων για την ασφάλεια 
των συστημάτων πληροφοριών.

Τροπολογία 16

Πρόταση οδηγίας
Αιτιολογική σκέψη 16 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(16β) Η Επιτροπή οφείλει να εξετάσει 
διάφορες επιλογές προκειμένου να 
διευκολύνει και να συνδράμει τρίτες 
χώρες στις προσπάθειές τους να 
αναπτύξουν ίδιες δυνατότητες ασφάλειας 
και προστασίας του κυβερνοχώρου.

Τροπολογία 17

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2a. Η Επιτροπή συνδράμει τα κράτη μέλη 
στην προσπάθεια βελτίωσης της 
ανθεκτικότητας και της σταθερότητας 
του Διαδικτύου και αναλαμβάνει 
περαιτέρω δράσεις με σκοπό την 
επίτευξη της ασφάλειας των 
πληροφοριών.

Τροπολογία 18

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2β. Το Συμβούλιο οφείλει να 
αποσαφηνίσει τον ρόλο της Επιτροπής 
Πολιτικής και Ασφάλειας και των 
υπολοίπων οργάνων του στο πλαίσιο της 
αντιμετώπισης ενδεχόμενων επιθέσεων 
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εναντίον του κυβερνοχώρου.

Τροπολογία 19

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 14 – παράγραφος 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2γ. Τα κράτη μέλη οφείλουν να 
βελτιώσουν την ανταλλαγή πληροφοριών 
που άπτονται της ασφάλειας του 
κυβερνοχώρου. Τα κράτη μέλη, με την 
συνδρομή της Επιτροπής, οφείλουν να 
επιδιώξουν διαδράσεις με τρίτες χώρες, 
ιδίως δε εκείνες από τις οποίες 
προέρχονται ως επί το πλείστον οι 
επιθέσεις.

Τροπολογία 20

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Επίσης, 
μεριμνούν για τη δημοσίευση τακτικής 
αναθεώρησης των στατιστικών εκθέσεών 
τους.

3. Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην 
Επιτροπή τα στοιχεία που συγκεντρώνουν 
σύμφωνα με το παρόν άρθρο. Επίσης, 
μεριμνούν για την υποβολή στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για τη 
δημοσίευση τακτικής αναθεώρησης των 
στατιστικών εκθέσεών τους.

Τροπολογία 21

Πρόταση οδηγίας
Άρθρο 15 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3a. Διορίζεται συντονιστής για θέματα 
ασφάλειας του κυβερνοχώρου της 
Ένωσης προκειμένου να διευκολύνει την 
ενσωμάτωση και τον συντονισμό των 
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πρωτοβουλιών, προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων σε όλα τα όργανα της 
Ένωσης.
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