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Írásbeli nyilatkozat az Európai Parlament eljárási szabályzatának 136. cikke alapján a 
titkosításról1

1. Az Apple és az FBI közötti küzdelem átlépte a határokat, és az adatvédelmi pajzsról szóló 
transzatlanti megállapodás késleltetésével fenyeget.

2. A közelmúlt terrortámadásait követően az Európai Unió kormányai fokozottabban 
törekednek a polgárok digitális életéhez való nagyobb hozzáférésre.

3. A titkosítás a biztonságot garantáló legfontosabb technológia, mivel biztosítja a 
kommunikáció bizalmasságát és integritását, valamint lehetővé teszi a polgárok számára a 
hatékonyabb védekezést a kémkedés és a kiberbűnözés ellen. Az uniós bűnüldöző szervek 
védett adatokhoz való hozzáférésének lehetővé tétele sebezhetővé tenné a digitális 
rendszereket a bűnözőkkel, terroristákkal és külföldi hírszerző ügynökségekkel szemben. 
Ez nem kívánatos következményekkel járna a tárolt és közölt információ biztonságára és 
az ikt-rendszerek integritására nézve, amelyek alapvető fontosságúak az Unió és 
társadalma működésének szempontjából.

4. Ezért felhívjuk a Bizottságot és a Tanácsot, hogy tanulmányozzák a lehetséges politikai és 
jogi megoldásokat a következők érdekében:

– az Apple–FBI vitához hasonló viták megelőzése Európában; 

– a titkosított kommunikáció kötelező közlésének elkerülése, kivéve bírói végzés esetén;

– annak lehetővé tétele a vállalkozások számára, hogy erős titkosítást alkalmazzanak az 
uniós fogyasztók védelme érdekében, különösen a gyorsan növekvő kiber-
fenyegetéssel jellemzett mai környezetben.

5. Jelen nyilatkozat az aláírók nevével együtt továbbításra kerül a Tanácsnak és a 
Bizottságnak.

1 Az Európai Parlament eljárási szabályzata 136. cikke (4) és (5) bekezdésének megfelelően a nyilatkozatot, 
amennyiben azt a képviselők többsége aláírja, az aláírók nevével együtt a jegyzőkönyvben közzéteszik, majd 
továbbítják a címzetteknek; a nyilatkozat azonban nem bír kötelező erővel a Parlament számára.


