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Pisna izjava v skladu s členom 136 Poslovnika Evropskega parlamenta o šifriranju1

1. Applov boj z ameriškim zveznim preiskovalnim uradom (FBI) se je razširil preko meja in 
bi lahko privedel do zamika pri začetku veljave čezatlantskega sporazuma o ščitu 
zasebnosti (Privacy Shield);

2. po nedavnih terorističnih napadih vlade po vsej Evropski uniji izvajajo vse večji pritisk za 
večji dostop do podatkov o digitalnem življenju ljudi;

3. šifriranje je najpomembnejša tehnologija za zagotovitev zaščite, saj zagotavlja zaupnost in 
neokrnjenost komunikacije in ljudem omogoča, da se bolje zaščitijo pred vohunjenjem in 
kibernetsko kriminaliteto. Če bi organom kazenskega pregona v EU omogočili dostop do 
zaščitenih podatkov, bi bili digitalni sistemi izpostavljeni kriminalcem, teroristom in tujim 
obveščevalnim službam. To pa bi imelo nezaželene posledice za varnost hranjenih in 
izmenjanih informacij ter za celovitost sistemov IKT, ki sta bistvenega pomena za 
delovanje Evropske unije in njene družbe;

4. Komisijo in Svet zato pozivamo, naj preučita možne politične in pravne rešitve, da se:

– prepreči, da bi v Evropi prišlo do podobnih sporov, kot je spor med Applom in FBI-
jem; 

– prepreči obvezno razkritje šifrirane komunikacije, razen v primeru sodne odločbe;

– podjetjem omogoči, da uporabljajo močno šifriranje, da bi tako zaščitili evropske 
potrošnike, zlasti v hitro razvijajočem se okolju kibernetskih groženj;

5. ta izjava se skupaj z imeni podpisnikov posreduje Svetu in Komisiji.

1 V skladu s členom 136(4) in (5) Poslovnika Evropskega parlamenta velja, da če izjavo podpiše večina 
poslancev, se ta objavi v zapisniku z imeni podpisnikov in pošlje naslovnikom, vendar za Parlament ni 
zavezujoča.


