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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

7. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο 

μηχανισμός Διαμεσολαβητή του 

Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν 

είναι επαρκώς ανεξάρτητος και δεν 

διαθέτει επαρκείς αποτελεσματικές 

εξουσίες για την εκτέλεση των 

καθηκόντων του και την παροχή 

αποτελεσματικής έννομης προστασίας για 

τους πολίτες της ΕΕ· τονίζει ότι οι ακριβείς 

εξουσίες του μηχανισμού Διαμεσολαβητή 

πρέπει να αποσαφηνιστούν, ιδίως όσον 

αφορά τις εξουσίες του έναντι των 

υπηρεσιών πληροφοριών και το επίπεδο 

στο οποίο υπάρχει δικαίωμα πραγματικής 

προσφυγής κατά των αποφάσεών του· 

εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι ο 

Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει δράση 

και πληροφορίες μόνον από κυβερνητικούς 

φορείς των ΗΠΑ, και δεν μπορεί να 

υποχρεώσει τις αρχές να σταματήσουν και 

να διακόψουν παράνομη παρακολούθηση 

ή να καταστρέψουν μόνιμα πληροφορίες· 

επισημαίνει ότι, ενώ υπάρχει ασκών χρέη 

Διαμεσολαβητή, μέχρι σήμερα η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη 

διορίσει νέο μόνιμο Διαμεσολαβητή, 

γεγονός που δεν συμβάλλει στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη· θεωρεί ότι, εάν δεν διοριστεί 

ανεξάρτητος, έμπειρος και επαρκώς 

εξουσιοδοτημένος Διαμεσολαβητής, οι 

7. επαναλαμβάνει τη θέση του ότι ο 

μηχανισμός Διαμεσολαβητή του 

Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δεν 

διαθέτει επί του παρόντος επαρκείς 

αποτελεσματικές εξουσίες για την 

εκτέλεση των καθηκόντων του και την 

παροχή αποτελεσματικής έννομης 

προστασίας για τους πολίτες της ΕΕ· 

τονίζει ότι οι ακριβείς εξουσίες του 

μηχανισμού Διαμεσολαβητή πρέπει να 

αποσαφηνιστούν, ιδίως όσον αφορά τις 

εξουσίες του έναντι των υπηρεσιών 

πληροφοριών και το επίπεδο στο οποίο 

υπάρχει δικαίωμα πραγματικής προσφυγής 

κατά των αποφάσεών του· εκφράζει τη 

λύπη του για το γεγονός ότι ο 

Διαμεσολαβητής μπορεί να ζητήσει δράση 

και πληροφορίες μόνον από κυβερνητικούς 

φορείς των ΗΠΑ, και δεν μπορεί να 

υποχρεώσει τις αρχές να σταματήσουν και 

να διακόψουν παράνομη παρακολούθηση 

ή να καταστρέψουν μόνιμα πληροφορίες· 

επισημαίνει ότι, ενώ υπάρχει ασκών χρέη 

Διαμεσολαβητή, μέχρι σήμερα η 

κυβέρνηση των ΗΠΑ δεν έχει ακόμη 

διορίσει νέο μόνιμο Διαμεσολαβητή, 

γεγονός που δεν συμβάλλει στην αμοιβαία 

εμπιστοσύνη· θεωρεί ότι, εάν δεν διοριστεί 

ανεξάρτητος, έμπειρος και επαρκώς 

εξουσιοδοτημένος Διαμεσολαβητής, οι 
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διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά την 

παροχή αποτελεσματικής έννομης 

προστασίας στους πολίτες της ΕΕ θα είναι 

άκυρες· 

διαβεβαιώσεις των ΗΠΑ όσον αφορά την 

παροχή αποτελεσματικής έννομης 

προστασίας στους πολίτες της ΕΕ θα είναι 

άκυρες· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

23.  επιβεβαιώνει ότι η επανέγκριση 

του τμήματος 702 του FISA για 6 ακόμη 

έτη θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα 

της Ασπίδας Προστασίας· 

23. πιστεύει ότι η επανέγκριση του 

τμήματος 702 του FISA για 6 ακόμη έτη 

δεν θέτει υπό αμφισβήτηση τη νομιμότητα 

της Ασπίδας Προστασίας, διότι όλα τα 

στοιχεία επί των οποίων βασίστηκε η 

απόφαση περί επάρκειας της Επιτροπής 

έχουν διατηρηθεί, ιδίως οι όροι και οι 

περιορισμοί που εξασφαλίζουν 

στοχευμένη συλλογή·  

Or. en 
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34. εκφράζει την άποψη ότι η 

τρέχουσα ρύθμιση της Ασπίδας 

Προστασίας δεν παρέχει το κατάλληλο 

επίπεδο προστασίας που απαιτείται από 

την ενωσιακή νομοθεσία για την 

προστασία των δεδομένων και από τον 

Χάρτη της ΕΕ, όπως ερμηνεύονται από το 

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

34. εκφράζει ανησυχία για το κατά 

πόσο η τρέχουσα εφαρμογή της Ασπίδας 

Προστασίας παρέχει το κατάλληλο επίπεδο 

προστασίας που απαιτείται από την 

ενωσιακή νομοθεσία για την προστασία 

των δεδομένων και από τον Χάρτη της ΕΕ, 

όπως ερμηνεύονται από το Δικαστήριο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης· 

Or. en 
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Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία 

35. θεωρεί ότι, εκτός εάν οι ΗΠΑ 

συμμορφωθούν πλήρως έως την 1η 

Σεπτεμβρίου 2018, η Επιτροπή έχει 

παραλείψει να ενεργήσει σύμφωνα με το 

άρθρο 45 παράγραφος 5 του ΓΚΠΔ· 
καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να 

αναστείλει την Ασπίδα Προστασίας έως 

ότου οι αρχές των ΗΠΑ συμμορφωθούν 

με τους όρους της· 

35. θεωρεί ότι οι ΗΠΑ πρέπει να 

λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να 

συμμορφωθούν πλήρως έως τη δεύτερη 

ετήσια επανεξέταση· καλεί, ως εκ τούτου, 

την Επιτροπή, να υποβάλει έκθεση προς 

το Κοινοβούλιο το συντομότερο δυνατό 

μετά την προθεσμία αυτή· 

Or. en 

 

 


