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Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
*** Διαδικασία έγκρισης

***I Συνήθης νομοθετική διαδικασία (πρώτη ανάγνωση)
***II Συνήθης νομοθετική διαδικασία (δεύτερη ανάγνωση)

***III Συνήθης νομοθετική διαδικασία (τρίτη ανάγνωση)

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που προτείνεται 
στο σχέδιο πράξης)
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας 
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά 
με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του 
προγράμματος παρακολούθησης της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας
(11222/1/2010/REV 1 και COR 1 – C7-0158/2010 – 2010/0178(AVC))

(Διαδικασία σύμφωνης γνώμης)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου (11222/1/2010/REV 1 και COR 
1),

– έχοντας υπόψη το κείμενο της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση 
δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής για σκοπούς του προγράμματος παρακολούθησης της 
χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, το οποίο επισυνάπτεται στην προαναφερθείσα 
πρόταση απόφασης του Συμβουλίου,

– έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010 σχετικά 
με τη σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για την έναρξη 
διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 
Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο 
Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας1,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων της 
22ας Ιουνίου2,

– έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της ομάδας εργασίας για την προστασία δεδομένων του 
Άρθρου 29, καθώς και της ομάδας εργασίας για την αστυνομία και τη δικαιοσύνη της 
25ης Ιουνίου 2010,

– έχοντας υπόψη την αίτηση του Συμβουλίου για παροχή σύμφωνης γνώμης, σύμφωνα με 
το άρθρο 218, παράγραφος 6, εδάφιο α), σε συνδυασμό με τα άρθρα 87, παράγραφος 2, 
εδάφιο α) και 88, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (C7-0158/2010),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και 
Εσωτερικών Υποθέσεων (A7-0000/2010),

                                               
1 Εγκριθέντα κείμενα, P7_TA(2010)0143.
2 Δεν έχει δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.
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1. εκδίδει σύμφωνη γνώμη σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας·

2. καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το δυνατόν συντομότερο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο ένα κατάλογο τριών υποψηφίων από τους οποίους θα επιλεγεί ο 
ανεξάρτητος επόπτης της ΕΕ που αναφέρεται στο άρθρο 12, παράγραφος 1 της 
συμφωνίας·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και 
στην κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.
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ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στις  11 Φεβρουαρίου 2010 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν συναίνεσε στη σύναψη της
συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής
σχετικά με την επεξεργασία και τη διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικών μηνυμάτων
στην πρώτη ψηφοφορία για την παροχή σύμφωνης γνώμης για μια διεθνή συμφωνία μετά την
έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας. Συγχρόνως, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει άμεσα μια νέα σύσταση προς το Συμβούλιο για 
την ανάθεση διαπραγματευτικής εντολής με σκοπό τη σύναψη μιας μακροπρόθεσμης 
συμφωνίας μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ. Στις 11 Μαΐου 2010 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την
Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις
Ηνωμένες Πολιτείες, προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ 
δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ FMDA). Η
Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις στις 11 Ιουνίου και στις 28 Ιουνίου υπεγράφη
συμφωνία, ενώ συγχρόνως το Συμβούλιο ζήτησε τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της 
προαναφερθείσας συμφωνίας.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τις απόψεις του σε προηγούμενα 
ψηφίσματα και πιο πρόσφατα στις 5 Μαΐου (B7-0243/2010)1 σχετικά με την εντολή
διαπραγμάτευσης, επισημαίνοντας ορισμένες βελτιώσεις που θα πρέπει να περιλαμβάνονται 
στη νέα συμφωνία και κυρίως:

• ότι μπορεί να γίνει αποδεκτή μια προσέγγιση δύο σκελών, εάν συμπεριληφθούν 
αυστηρές διασφαλίσεις στην προτεινόμενη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ, και ότι 
μακροπρόθεσμα θα πρέπει να εξευρεθεί μια βιώσιμη, νομικά βάσιμη ευρωπαϊκή λύση 
στο θέμα της εξαγωγής των ζητούμενων δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ·

• ότι θα πρέπει να ορισθεί μια δικαστική δημόσια αρχή στην ΕΕ που θα έχει την ευθύνη 
της αποδοχής των αιτήσεων από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ·

• ότι η συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει επίσης αξιολογήσεις και επισκοπήσεις των 
διασφαλίσεων που θα εκπονεί η Επιτροπή σε καθορισμένες χρονικές στιγμές κατά τη 
διάρκεια της εφαρμογής της συμφωνίας·

• ότι θα διασφαλίζονται τα σχετικά δικαιώματα των ευρωπαίων και αμερικανών 
πολιτών (π.χ. πρόσβαση, διόρθωση, διαγραφή, αποζημίωση και ένδικα μέσα), χωρίς 
διακρίσεις, ανεξάρτητα από την εθνικότητα οποιουδήποτε προσώπου, τα δεδομένα 
του οποίου υφίστανται επεξεργασία στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας.

Ο εισηγητής σας θα ήθελε να ληφθούν υπόψη όλα τα προηγούμενα ψηφίσματα που έχει
εγκρίνει το Κοινοβούλιο, γιατί συνιστούν ένα συνεκτικό σημείο αναφοράς για την 
αξιολόγηση της συμφωνίας. Σε σχέση με την πρώτη συμφωνία, την οποία απέρριψε το
Κοινοβούλιο, η παρούσα συμφωνία αποτελεί βελτίωση, η οποία επιτεύχθηκε χάρη στην
συνεχή προσπάθεια του Κοινοβουλίου για την εξεύρεση λύσεων στα σημαντικά θέματα που 
προαναφέρονται.

                                               
1 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με σύσταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο για εξουσιοδότηση για 
την έναρξη διαπραγματεύσεων για σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής προκειμένου να διατεθούν στο Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ δεδομένα χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.



PE445.596v01-00 8/9 PR\822433EL.doc

EL

Η νέα συμφωνία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις παρακάτω βελτιώσεις:

• Η πρόσβαση και η εξαγωγή δεδομένων σε αμερικανικό έδαφος από υπηρεσίες των 
ΗΠΑ εποπτεύεται και, όπου απαιτείται, παρεμποδίζεται από ένα ευρωπαίο επόπτη
(άρθρο 12, παράγραφος 1). Αυτή η διαδικασία θα αποκλείει την πιθανότητα εξόρυξης 
δεδομένων και οικονομικής κατασκοπείας.

• Η διαδικασία που αφορά την άσκηση δικαστικής προσφυγής των ευρωπαίων πολιτών 
ρυθμίζεται λεπτομερέστερα (άρθρο 18).

• Το δικαίωμα διόρθωσης, διαγραφής ή κλειδώματος των προσωπικών δεδομένων 
καθίσταται πιο συγκεκριμένο (άρθρο 16).

• Οι κανονισμοί που αφορούν τη διαφάνεια του TFTP των ΗΠΑ ορίζονται σαφέστερα
(άρθρο 14).

• Η διαδικασία σχετικά με την περαιτέρω διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες 
ρυθμίζεται ακριβέστερα (άρθρο 7).

• Το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά την καταπολέμηση της τρομοκρατίας καθορίζεται 
και διευκρινίζεται όπως ζητήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (άρθρο 2).

• Η Europol θα είναι αρμόδια για την εξακρίβωση του κατά πόσον η αίτηση των ΗΠΑ 
για την διαβίβαση δεδομένων χρηματοπιστωτικού χαρακτήρα συμμορφώνεται με τις 
απαιτήσεις της συμφωνίας καθώς και κατά πόσον είναι επαρκώς οριοθετημένη, πριν 
επιτραπεί στον πάροχο δεδομένων να διαβιβάσει τα δεδομένα (άρθρο 4).

• Σε περίπτωση διαβίβασης χρηματοπιστωτικών δεδομένων τα οποία δεν έχουν ζητηθεί 
(π.χ. για τεχνικούς λόγους), το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ υποχρεούται να τα 
διαγράψει (άρθρο 6).

• Δεν διαβιβάζονται δεδομένα που αφορούν τον ενιαίο χώρο πληρωμών.

Εκτός των βελτιώσεων στη συμφωνία, το Συμβούλιο και η Επιτροπή προέβησαν σε μια
νομικά δεσμευτική δέσμευση σχετικά με τη θέσπιση ενός νομικού και τεχνικού πλαισίου για
την εξαγωγή δεδομένων στο έδαφος της ΕΕ. Η δέσμευση αυτή θα εξασφαλίσει
μακροπρόθεσμα τον τερματισμό των μαζικών μεταφορών δεδομένων στις αμερικανικές 
αρχές. Η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος εξαγωγής δεδομένων συνιστά μια πολύ
σημαντική βελτίωση, δεδομένου ότι η συνεχιζόμενη μαζική διαβίβαση δεδομένων αποτελεί
απομάκρυνση από τις αρχές που πρεσβεύει η νομοθεσία της ΕΕ και η πρακτική της. Για το
λόγο αυτό, η προτεινόμενη προσέγγιση τριών βημάτων είναι ευπρόσδεκτη:

• Βήμα 1: η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση για ένα νομικό και τεχνικό πλαίσιο όχι 
αργότερα από ένα έτος.

• Βήμα 2: έκθεση προόδου από την Επιτροπή σχετικά με το σύστημα εξαγωγής 
δεδομένων της ΕΕ μετά από τρία έτη. Η έκθεση δεν θα επιτρέπει μόνο στο πρόσφατα
εκλεγέν Κοινοβούλιο να διαπιστώσει κατά πόσον οι δεσμεύσεις της Επιτροπής και 
του Συμβουλίου έχουν τηρηθεί, αλλά και να ζητά αλλαγές στη συμφωνία ανάλογα με 
την πρόοδο στο σύστημα εξαγωγής δεδομένων (η συμφωνία προβλέπει προσαρμογές 
σε περίπτωση που η ΕΕ αποφασίσει να δημιουργήσει το δικό της σύστημα εξαγωγής 
δεδομένων (άρθρο 11)). 

• Βήμα 3: Πιθανή καταγγελία της συμφωνίας μετά από μια πενταετία, εάν δεν έχει 
δημιουργηθεί αντίστοιχο σύστημα της ΕΕ.

Επιπλέον, η Επιτροπή δηλώνει ότι μετά τη σύναψη της μελλοντικής συμφωνίας πλαισίου ΕΕ-
ΗΠΑ σχετικά με την προστασία των δεδομένων, η παρούσα συμφωνία (TFTP) θα 
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επαναξιολογηθεί υπό το φως της νέας συμφωνίας πλαισίου.

Ο εισηγητής σας χαιρετίζει τις βελτιώσεις, υπογραμμίζοντας συγχρόνως ότι ορισμένες 
διατάξεις θα πρέπει να διευκρινιστούν στην πορεία. Δεδομένου ότι η Europol δεν είναι η 
δικαστική αρχή που προβλέπει το Κοινοβούλιο, θα πρέπει να διασφαλιστεί ότι θα υπάρχει 
ανεξάρτητη εποπτεία της Europol στην διαχείριση των αιτήσεων των ΗΠΑ, πράγμα το οποίο 
μπορεί να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια της συμφωνίας π.χ. με τον διορισμό ενός επόπτη 
προστασίας δεδομένων. Επίσης, πρέπει να διασφαλιστεί η συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία επιλογής του ανεξάρτητου επόπτη της ΕΕ όπως ορίζεται στο 
άρθρο 12, παράγραφος 1.

Η τελική συμφωνία σε συνδυασμό με τις νομικά δεσμευτικές διατάξεις στην απόφαση του
Συμβουλίου καλύπτει τα περισσότερα αιτήματα του Κοινοβουλίου. Καλύπτει την ασφάλεια
και την προστασία των δεδομένων των ευρωπαίων πολιτών, και εξασφαλίζει νομικά 
δεσμευτικές λύσεις σε γνωστά προβλήματα. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμα βήμα στις
εξουσίες του Κοινοβουλίου, διασφαλίζοντας την ευρωπαϊκή δημοκρατική εποπτεία σε 
διεθνείς συμφωνίες.

Ενόψει των βελτιώσεων αυτών ο εισηγητής σας προτείνει να δοθεί έγκριση στη σύναψη της 
συμφωνίας.


