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Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου, σχετικά με την κρυπτογράφηση1

1. Η διαμάχη της Apple με το FBI έχει πλέον ξεπεράσει τα σύνορα, και απειλεί να 
καθυστερήσει τη διατλαντική συμφωνία «Ασπίδα προστασίας της ιδιωτικότητας» 
(«Privacy Shield»).

2. Έπειτα από τις πρόσφατες τρομοκρατικές επιθέσεις, κυβερνήσεις από όλη την Ευρωπαϊκή 
Ένωση πιέζουν ολοένα και περισσότερο για να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε 
δεδομένα σχετικά με την ψηφιακή ζωή των ανθρώπων.

3. Η κρυπτογράφηση είναι η σημαντικότερη τεχνολογία διαφύλαξης της ασφάλειας, καθώς 
εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα και ακεραιότητα των επικοινωνιών και προσφέρει 
στους ανθρώπους τη δυνατότητα να προστατεύονται καλύτερα από την κατασκοπεία και 
το ηλεκτρονικό έγκλημα. Η παροχή δυνατότητας πρόσβασης σε προστατευμένα δεδομένα 
στα όργανα επιβολής της νομοθεσίας της ΕΕ θα καθιστούσε τα ψηφιακά συστήματα 
ευάλωτα σε εγκληματίες, τρομοκράτες και ξένες υπηρεσίες πληροφοριών. Αυτό θα είχε 
ανεπιθύμητες συνέπειες για την ασφάλεια των αποθηκευόμενων και διαβιβαζόμενων 
πληροφοριών και για την ακεραιότητα των συστημάτων ΤΠΕ, τα οποία είναι απαραίτητα 
για τη λειτουργία της ΕΕ και της κοινωνίας της.

4. Ως εκ τούτου, το Συμβούλιο και η Επιτροπή καλούνται να μελετήσουν πιθανές πολιτικές 
και νομικές λύσεις προκειμένου:

– να αποτραπούν διαμάχες παρόμοιες με αυτήν μεταξύ της Apple και του FBI στην 
Ευρώπη· 

– να αποφεύγεται η υποχρεωτική αποκάλυψη κρυπτογραφημένων επικοινωνιών, εκτός 
εάν υπάρχει δικαστική εντολή·

– να επιτρέπεται στις επιχειρήσεις να εφαρμόζουν ισχυρή κρυπτογράφηση για να 
προφυλάσσουν τους πελάτες τους στην ΕΕ, ιδίως στο σημερινό, ραγδαία 
εξελισσόμενο περιβάλλον κυβερνοαπειλών.

5. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο 
Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

1 Σύμφωνα με το άρθρο 136 παράγραφοι 4 και 5 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όταν μια 
δήλωση προσυπογράφεται από την πλειοψηφία των μελών που απαρτίζουν το Κοινοβούλιο, καταχωρίζεται στα 
πρακτικά με τα ονόματα των προσυπογραφόντων και διαβιβάζεται στους αποδέκτες, χωρίς όμως να δεσμεύει το 
Κοινοβούλιο.


