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Писмена декларация, внесена съгласно член 136 от Правилника за дейността на 
Европейския парламент, относно криптирането1

1. Спорът на „Apple“ с ФБР се разпростря извън границите, заплашвайки да забави 
приемането на трансатлантическото споразумение за щит на личните данни.

2. След неотдавнашните терористични атаки правителствата в целия Европейския 
съюз все повече настояват за по-голям достъп до данни относно цифровия живот на 
хората.

3. Криптирането е най-важната технология за гарантиране на сигурност, тъй като тя 
обезпечава поверителността и неприкосновеността на съобщенията и дава 
възможност за по-добра защита на хората срещу шпионаж и киберпрестъпност. 
Разрешаването на достъп на правоприлагащите органи на ЕС до защитени данни ще 
направи цифровите системи уязвими към престъпници, терористи и чужди 
разузнавателни служби. Това ще доведе до нежелани последици за сигурността на 
съхраняваната и съобщаваната информация, както и за неприкосновеността на 
информационните и компютърните системи, които са от съществено значение за 
функционирането на ЕС и неговото общество.

4. Поради това Комисията и Съветът се призовават да проучат възможни политически 
и правни решения с цел:

– да се предотвратят бъдещи спорове, сходни на спора между „Apple“ и ФБР, в 
Европа; 

– да се избегне задължителното оповестяване на криптирани съобщения с 
изключение на случаите, когато това се изисква от съдебна процедура;

– да се даде възможност на дружествата да използват силно криптиране с цел 
защита на потребителите в ЕС, особено в тази бързо развиваща се среда на 
кибернетична заплаха.

5. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Съвета и на Комисията.

1 Съгласно член 136, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент в случай че 
е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, декларацията се публикува в протокола от 
заседанието заедно с имената на подписалите я лица и се предава на нейните адресати, без това да 
задължава Парламента.


