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EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS 

Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston valvontaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden 

valvontaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n kansalaisten perusoikeuksiin ja 

transatlanttiseen yhteistyöhön oikeus- ja sisäasioissa 

(2013/2188(INI)) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 10, 11 ja 21 artiklan, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 

15, 16 ja 218 artiklan sekä V osaston, 

– ottaa huomioon siirtymämääräyksistä tehdyn pöytäkirjan N:o 36 ja sen 10 artiklan 

sekä pöytäkirjaa koskevan julistuksen N:o 50, 

– ottaa huomioon Euroopan unionin perusoikeuskirjan ja erityisesti sen 1, 3, 6, 7, 8, 10, 

11, 20, 21, 42, 47, 48 ja 52 artiklan,

– ottaa huomioon Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja erityisesti sen 6, 8, 9, 10 ja 

13 artiklan sekä sen pöytäkirjat,

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja erityisesti sen 7, 8, 

10, 11, 12 ja 14 artiklan1,

– ottaa huomioon kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen 

yleissopimuksen ja erityisesti sen 14, 17, 18 ja 19 artiklan, 

– ottaa huomioon tietosuojasta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen 

(ETS nro 108) ja yksilöiden suojelusta henkilötietojen automaattisessa 

tietojenkäsittelyssä tehtyyn yleissopimukseen 8. marraskuuta 2001 liitetyn 

lisäpöytäkirjan valvontaviranomaisista ja rajat ylittävistä tietovirroista (ETS nro 181), 

– ottaa huomioon tietoverkkorikollisuutta koskevan Euroopan neuvoston 

yleissopimuksen (ETS nro 185), 

– ottaa huomioon ihmisoikeuksien ja perusvapauksien edistämistä ja suojelua 

terrorismia torjuttaessa käsittelevän YK:n erityisraportoijan 17. toukokuuta 2010 

antaman raportin2, 

– ottaa huomioon YK:n erityisraportoijan 17. huhtikuuta 2013 antaman raportin 

mielipiteen- ja sananvapauden edistämisestä ja suojelemisesta3,

                                                 
1 http://www.un.org/en/documents/udhr/ 
2 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/134/10/PDF/G1013410.pdf?OpenElement 
3 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session23/A.HRC.23.40_EN.pdf 

http://www.un.org/en/documents/udhr/
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– ottaa huomioon Euroopan neuvoston ministerikomitean 11. heinäkuuta 2002 

ihmisoikeuksista ja terrorismin torjunnasta antamat suuntaviivat,

– ottaa huomioon 1. lokakuuta 2010 annetun Brysselin julistuksen, joka hyväksyttiin 

kuudennessa Euroopan unionin jäsenvaltioiden parlamenttien tiedustelu- ja 

turvallisuuspalveluja käsittelevien valiokuntien konferenssissa,

– ottaa huomioon kansallisesta turvallisuudesta ja tietojen saatavuudesta annetun 

Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen päätöslauselman N:o 1954 

(2013),

– ottaa huomioon Venetsian komission 11. kesäkuuta 2007 antaman raportin 

turvallisuuspalvelujen demokraattisesta valvonnasta1 ja odottaa erittäin kiinnostuneena 

sen keväällä 2014 tapahtuvaa päivitystä,  

– ottaa huomioon Belgian, Alankomaiden, Tanskan ja Norjan tiedustelun 

valvontakomiteoiden edustajien lausunnot, 

– ottaa huomioon Ranskan2, Puolan ja Ison-Britannian3 tuomioistuimiin sekä Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimeen4 viedyt laajamittaisia valvontajärjestelmiä koskevat 

oikeustapaukset,

– ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 34 artiklan 

mukaisesti keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa Euroopan unionin jäsenvaltioiden 

välillä tekemän yleissopimuksen ja erityisesti sen ja III osaston5,

– ottaa huomioon yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden antaman 

suojan riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön 

julkaisemista tavallisimmista kysymyksistä 26. heinäkuuta 2000 tehdyn komission 

päätöksen 520/ 2000, 

– ottaa huomioon komission 13. helmikuuta 2002 antaman selvityksen (SEC(2002)196 

ja 20. lokakuuta 2004 antaman selvityksen (SWD(2004)1323) yksityisyyden suojaa 

koskevien safe harbor -periaatteiden täytäntöönpanosta, 

– ottaa huomioon 27. marraskuuta 2013 annetun komission tiedonannon (COM(2013) 

847) safe harbor -periaatteen toiminnasta EU:n kansalaisten ja EU:hun 

sijoittautuneiden yritysten kannalta sekä 27. marraskuuta 2013 annetun komission 

tiedonannon (COM(2013) 846) luottamuksen palauttamisesta EU:n ja Yhdysvaltojen 

väliseen tietojen siirtoon, 

                                                 
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/CDL-AD(2007)016.aspx 
2 Privacy Internationalin ja Libertyn oikeustapaukset Investigatory Powers Tribunal-tuomioistuimessa. 
3 La Fédération Internationale des Ligues des Droits de l’Homme sekä La Ligue française pour la défense des 

droits de l’Homme et du Citoyen vastaan X; Pariisin Tribunal de Grande Instance. 
4 Big Brother Watchin, Open Rights Groupin, English Penin ja Dr. Constanze Kurzin (kantajat) yhteinen kanne 

Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan.  
5 EYVL C 197, 12.7.2000, s. 1. 
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– ottaa huomioon Euroopan parlamentin 5. heinäkuuta 2000 antaman päätöslauselman 

luonnoksesta komission päätökseksi yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -

periaatteiden antaman suojan riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen 

kauppaministeriön julkaisemista tavallisimmista kysymyksistä, jossa katsottiin, että 

järjestelmän asianmukaisuutta ei voitu vahvistaa1, ja 29 artiklan mukaisen 

tietosuojatyöryhmän lausunnot, erityisesti 16. toukokuuta annetun lausunnon 4/20002, 

– ottaa huomioon Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan unionin vuosina 20043, 20074 ja 

2014 tekemät sopimukset matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä, 

 ottaa huomioon matkustajarekisteritietojen käytöstä ja siirtämisestä Yhdysvaltojen 

sisäisen turvallisuuden ministeriölle tehdyn Amerikan yhdysvaltojen ja Euroopan 

unionin sopimuksen täytäntöönpanon yhteisen tarkastelun5, joka täydentää komission 

kertomusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhteisestä tarkastelusta 

(COM(2013) 844),

– ottaa huomioon julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotuksen, jossa katsotaan, 

että yleisesti saatavilla olevien sähköisten viestintäpalvelujen tai yleisten 

viestintäverkkojen yhteydessä tuotettavien tai käsiteltävien tietojen säilyttämisestä 

annettu direktiivi 2006/24/EY ei ole kokonaisuudessaan yhteensopiva Euroopan 

unionin perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan kanssa ja että sen 6 artikla ei ole 

yhteensopiva perusoikeuskirjan 7 artiklan ja 52 artiklan 1 kohdan kanssa6,

– ottaa huomioon terrorismin rahoituksen jäljittämisohjelmaa varten tapahtuvaa 

rahaliikenteen sanomanvälitystietojen käsittelyä ja siirtämistä Euroopan unionista 

Yhdysvaltoihin koskevan Euroopan unionin ja Amerikan yhdysvaltojen välisen 

sopimuksen tekemisestä 13. heinäkuuta 2010 annetun neuvoston päätöksen 

2010/412/EU7 sekä siihen liittyvät komission ja neuvoston julkilausumat,  

– ottaa huomioon sopimuksen keskinäisestä oikeusavusta Euroopan unionin ja 

Amerikan yhdysvaltojen välillä8, 

– ottaa huomioon neuvottelut, joita EU ja Yhdysvallat käyvät puitesopimuksesta, joka 

koskee henkilötietojen suojaamista tilanteissa, joissa niitä siirretään ja käsitellään 

rikosten, myös terrorismin estämiseksi, tutkimiseksi, havaitsemiseksi ja niistä 

syyttämiseksi rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen yhteistyön yhteydessä, 

– ottaa huomioon tietyn kolmannen maan lainsäädännön soveltamisen 

ekstraterritoriaalisilta vaikutuksilta sekä siihen perustuvilta tai siitä aiheutuvilta 

                                                 
1 EYVL C 121, 24.4.2001, s. 152. 
2 http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf  
3 EUVL L 204, 4.8.2007, s. 18. 
4 EUVL L 215, 11.8.2012, s. 5. 
5 SEC(2013)630, 27.11.2013. 
6 Julkisasiamies Cruz Villalónin ratkaisuehdotus, 12. joulukuuta, asia C-293/12. 
7 EUVL L 195, 27.7.2010, s. 3. 
8 EUVL L 181, 19.7.2003, s. 34. 

http://ec.europa.eu/justice/policies/privacy/docs/wpdocs/2000/wp32en.pdf


 

PE526.085v02-00 6/55 PR\1014703FI.doc 

FI 

toimilta suojautumisesta 22. marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen 

(EY) N:o 2271/961, 

– ottaa huomioon Brasilian liittotasavallan presidentin Yhdistyneiden kansakuntien 

yleiskokouksen 68. istunnon avajaisissa 24. syyskuuta 2013 pitämän puheen ja 

Brasilian senaatin asettaman vakoilua käsittelevän parlamentaarisen 

tutkintavaliokunnan työn tulokset, 

–  ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin George W. Bushin 26. lokakuuta 2001 

allekirjoittaman Patriot Act -lain,

– ottaa huomioon vuonna 1978 annetun ulkomaisen tiedustelun valvontaa koskevan 

FISA-lain sekä sen muuttamisesta vuonna 2008 annetun lain,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen presidentin vuonna 1981 antaman ja vuonna 2008 

muutetun toimeenpanomääräyksen N:o 12333,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen kongressissa parhaillaan käsiteltävänä olevat 

lainsäädäntöehdotukset, erityisesti ehdotuksen US Freedom Act -laiksi,

– ottaa huomioon yksityisyyden ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaavan 

lautakunnan, Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusneuvoston sekä tiedustelua ja 

viestintäteknologiaa tarkastelevan presidentin tutkimusryhmän selvitykset, erityisesti 

jälkimmäisen 12. joulukuuta 2013 tekemän selvityksen otsikolla ”Vapaus ja 

turvallisuus muuttuvassa maailmassa”,

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen Columbian piirikunnan piirioikeuden asiassa Klayman 

ym. vastaan Obama ym., siviilikanne nro. 13-0851 16. joulukuuta 2013 antaman 

tuomion,

– ottaa huomioon EU:n ja Yhdysvaltojen tilapäisen tietosuojatyöryhmän EU:n 

yhteispuheenjohtajien havainnoista 27. marraskuuta 2013 annetun kertomuksen2, 

– ottaa huomioon 5. syyskuuta 2001 ja 7. marraskuuta 2002 antamansa päätöslauselmat 

yksityisen ja kaupallisen tietoliikenteen maailmanlaajuisesta sieppausjärjestelmästä 

(Echelon-sieppausjärjestelmä), 

– ottaa huomioon aiheesta ”EU:n perusoikeuskirja: tiedotusvälineiden vapauden yleiset 

edellytykset EU:ssa” 21. toukokuuta 2013 antamansa päätöslauselman3, 

– ottaa huomioon Yhdysvaltojen kansallisen turvallisuusviraston (NSA) 

seurantaohjelmasta, eri jäsenvaltioiden seurantaelimistä ja niiden vaikutuksesta EU:n 

kansalaisten yksityisyydensuojaan 4. heinäkuuta 2013 antamansa päätöslauselman, 

                                                 
1 EYVL L 309, 29.11.1996, s. 1. 
2 Neuvoston asiakirja 16987/13. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0203. 
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jossa se kehotti kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa tekemään 

perinpohjaisen tutkimuksen aiheesta1,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta 2013 antamansa päätöslauselman järjestäytyneestä 

rikollisuudesta, korruptiosta ja rahanpesusta: suositukset toteutettaviksi toimenpiteiksi 

ja aloitteiksi2,

– ottaa huomioon 23. lokakuuta antamansa päätöslauselman terrorismin rahoittamisen 

jäljittämisohjelmaa koskevan sopimuksen keskeyttämisestä Yhdysvaltojen kansallisen 

turvallisuusviraston harjoittaman valvonnan vuoksi3,

– ottaa huomioon aiheesta ”Pilvipalvelujen potentiaali käyttöön Euroopassa” 

10. joulukuuta 2013 antamansa päätöslauselman4,

– ottaa huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston välisen toimielinten välisen 

sopimuksen neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta 

Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa5,  

– ottaa huomioon työjärjestyksen liitteen VIII,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 48 artiklan, 

– ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan 

mietinnön (A7-0000/2014), 

A. Laajamittaisen tiedonkeruun vaikutukset 

A. ottaa huomioon, että Euroopan ja Amerikan yhdysvaltojen väliset siteet perustuvat 

demokratian, vapauden, oikeuden ja solidaarisuuden henkeen ja periaatteisiin; 

B. katsoo, että keskinäinen luottamus ja ymmärrys ovat ratkaisevia tekijöitä 

transatlanttisessa vuoropuhelussa; 

C. ottaa huomioon, että syyskuussa 2001 maailma siirtyi uuteen vaiheeseen, jonka 

seurauksena terrorismin torjunta luokiteltiin useimpien hallitusten painopisteeksi; ottaa 

huomioon, että Yhdysvaltojen turvallisuuspalvelu NSA:lle työskennelleen Edward 

Snowdenin vuotamiin asiakirjoihin perustuvat paljastukset pakottivat demokraattisesti 

valitut johtajat vastaamaan haasteisiin, jotka aiheutuvat tiedustelupalveluiden entistä 

paremmista mahdollisuuksista kerätä tietoa ja sen seurauksista 

oikeusvaltioperiaatteelle demokraattisissa yhteiskunnissa; 

D. ottaa huomioon, että kesäkuussa 2013 alkaneet paljastukset ovat nostaneet EU:ssa 

esiin useita huolenaiheita, jotka koskevat 

                                                 
1 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0322. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0444. 
3 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0449. 
4 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2013)0535. 
5 EUVL C 353 E, 3.12.2013, s. 156-167. 
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 sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa paljastuneiden valvontajärjestelmien laajuutta; 

 EU:n oikeudellisten normien, perusoikeuksien ja tietosuojanormien rikkomisen 

huomattavaa riskiä; 

  transatlanttisten kumppaneiden EU:n ja Yhdysvaltojen välisen luottamuksen 

astetta; 

 tiedotusvälineiden paljastamaa eräiden EU:n jäsenvaltioiden yhteistyötä 

Yhdysvaltojen valvontaohjelmien tai vastaavien kansallisten tason ohjelmien 

kanssa ja osallistumista niihin; 

 Yhdysvaltojen poliittisten viranhaltijoiden ja eräiden EU:n jäsenvaltioiden 

mahdollisuutta valvoa tehokkaasti omia tiedusteluyhteisöjään; 

 mahdollisuutta, että joukkoseurantaa käytetään muuhun kuin kansalliseen 

turvallisuuteen liittyviin tarkoituksiin ja tarkasti rajattuun terrorismin 

torjuntaan, esimerkiksi taloudelliseen ja teolliseen vakoiluun tai poliittisiin 

tarkoituksiin; 

 tiedustelupalveluiden ja yksityisten tietotekniikka- ja puhelinyhtiöiden rooleja 

ja osallistumisen astetta; 

 yhä hämärtyneempää rajaa tiedustelu- ja lainvalvontatoiminnan välillä, mikä 

johtaa siihen, että jokaista kansalaista kohdellaan epäiltynä; 

 uhkia yksityisyydelle digitaalisella aikakaudella; 

 

E. katsoo, että paljastuneen vakoilun ennenkuulumaton laajuuden vuoksi Yhdysvaltojen 

viranomaisten, EU:n toimielinten ja jäsenvaltioiden hallitusten ja parlamenttien on 

tehtävä kokonaisvaltainen tutkimus;  

F. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen viranomaiset ovat kieltäneet eräät paljastuneista 

tiedoista mutta ylivoimaisesti suurinta osaa tiedoista ei ole kiistetty; ottaa huomioon, 

että julkista keskustelua on käyty laajalti Yhdysvalloissa ja eräissä EU:n 

jäsenvaltioissa; ottaa huomioon, että liian usein EU:n hallitukset ovat vaienneet 

eivätkä ole käynnistäneet tarvittavia tutkimuksia; 

G. ottaa huomioon, että EU:n toimielinten velvollisuutena on varmistaa, että EU:n 

lainsäädäntöä noudatetaan tinkimättä unionin kansalaisten hyväksi ja että EU:n 

perussopimusten oikeudellista pätevyyttä ei vaaranneta hyväksymällä yliolkaisesti 

kolmansien maiden normien ja toimenpiteiden ekstraterritoriaalisia vaikutuksia; 

 

Tiedustelutoiminnan uudistuksen kehitys Yhdysvalloissa 

 

H. ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen Columbian piirikunnan piirioikeus katsoi 

16. joulukuuta 2013 antamassaan tuomiossa, että NSA:n harjoittama metatietojen 
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valikoimaton kerääminen on Yhdysvaltojen perustuslain neljännen lisäyksen 

vastaista1;  

I. ottaa huomioon, että Itä-Michiganin piirioikeuden tuomiossa on katsottu, että 

Yhdysvaltojen perustuslain neljännessä lisäyksessä edellytetään, että kaikki etsinnät 

ovat perusteltuja, kaikkia perusteltuja etsintöjä varten on annettava ennakkolupa, että 

pidätysmääräykset perustuvat jo aiemmin olemassa oleviin todennäköisiin syihin, että 

henkilöt, paikka ja esineet mainitaan erikseen ja että toimeenpanovaltaa edustavien 

lainvalvontaviranomaisten ja kansalaisten väliin asetetaan puolueeton tuomari2; 

 

J. ottaa huomioon, että tiedustelua ja viestintäteknologiaa tarkastelevan presidentin 

tutkimusryhmän 12. joulukuuta 2013 antamassa raportissa esitettiin 45 suositusta 

Yhdysvaltojen presidentille; ottaa huomioon, että suosituksissa painotettiin tarvetta 

suojella samanaikaisesti kansallista turvallisuutta ja ihmisten yksityisyyttä sekä 

kansalaisvapauksia; ottaa huomioon, että siinä suositellaan Yhdysvaltojen 

hallitukselle, että se lopettaa Patriot Act -lain 215 pykälän nojalla tehtävän 

yhdysvaltalaisten henkilöiden puhelintietojen valikoimattoman keräämisen heti kun 

mahdollista, tekee perinpohjaisen uudelleentarkastelun NSA:sta ja Yhdysvaltojen 

tiedustelun oikeudellisesta kehyksestä yksityisyyden suojan noudattamisen 

varmistamiseksi, lopettaa toimet kaupallisten tietokoneohjelmistojen horjuttamiseksi 

tai heikentämiseksi (takaporteilla ja haittaohjelmilla), lisää salauksen käyttöä 

erityisesti siirrettävässä datassa eikä jarruta toimia salausstandardien luomiseksi, 

perustaa yleistä etua valvovan asiamiehen viran edustamaan yksityisyyden suojaa ja 

kansalaisvapauksia ulkomaisen tiedustelun valvonnasta vastaavassa tuomioistuimessa 

(FISC), valtuuttaa yksityisyyden ja kansalaisvapauksien valvonnasta vastaavan 

lautakunnan valvomaan tiedusteluyhteisön harjoittamaa ulkomaantiedustelutoimintaa 

eikä pelkästään terrorismin torjuntaa sekä ottaa vastaan tietovuotajien valituksia, 

käyttää keskinäistä oikeusapua koskevia sopimuksia sähköistä viestintää koskevien 

tietojen hankkimiseksi eikä käytä valvontaa teollisuuden tai kaupan liikesalaisuuksien 

varastamiseen; 

 

K. ottaa huomioon, että FISA-lain 702 pykälän nojalla tehtävän muita kuin 

Yhdysvaltojen kansalaisia koskevan tiedustelutoiminnan osalta Yhdysvaltojen 

presidentille esitetyissä suosituksissa tunnustetaan perustavanlaatuisena asiana 

yksityisyyden ja ihmisarvon kunnioittaminen, jotka on vahvistettu ihmisoikeuksien 

yleismaailmallisen julistuksen 12 artiklassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 17 artiklassa; ottaa huomioon, 

että niissä ei suositella myöntämään muille kuin Yhdysvaltojen kansalaisille samoja 

oikeuksia ja suojelua kuin Yhdysvaltojen kansalaisille; 

                                                 
1 Klayman ym. vastaan Obama ym., siviilikanne nro. 13-0851, 16. joulukuuta 2013. 
2 ACLU vastaan NSA nro. 06-CV-10204. 17. elokuuta 2006. 
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Oikeudellinen kehys  

Perusoikeudet 

L. ottaa huomioon, että kertomuksessa EU:n ja Yhdysvaltojen tilapäisen 

tietosuojatyöryhmän EU:n yhteispuheenjohtajien havainnoista annetaan yleiskatsaus 

Yhdysvaltojen oikeudelliseen tilanteeseen, mutta siitä ei ole ollut riittävästi apua 

Yhdysvaltojen valvontaohjelmia koskevien tosiseikkojen selvittämiseksi; ottaa 

huomioon, että mitään tietoa ei ole annettu ns. toisen toimintalinjan työryhmästä, jossa 

jäsenvaltiot keskustelevat kahden kesken Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa 

kansalliseen turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä; 

M. ottaa huomioon, että Euroopan unionin perusoikeuskirjassa ja Euroopan 

ihmisoikeussopimuksessa vahvistetut perusoikeudet, erityisesti sanan-, lehdistön-, 

ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus, yhdistymisvapaus, oikeus 

yksityisyyteen, tietosuojaan sekä tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin, 

syyttömyysolettama ja oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja 

syrjimättömyyteen ovat demokratian kulmakiviä; 

Unionin toimivalta turvallisuuden alalla 

N. ottaa huomioon, että SEUT:n 67 artiklan 3 kohdan mukaan unioni pyrkii 

varmistamaan korkean turvallisuustason; ottaa huomioon, että perussopimusten 

määräysten (erityisesti SEU:n 4 artiklan 2 kohdan ja SEUT:n 72 ja 73 artiklan) 

mukaan EU:lla on tiettyä toimivaltaa unionin kollektiivista turvallisuutta koskevissa 

asioissa; ottaa huomioon, että EU on käyttänyt valtaa sisäisen turvallisuuden asioissa 

päättämällä useista säädöksistä ja tekemällä kansainvälisiä sopimuksia (PNR ja 

TFTP), joilla pyritään torjumaan terrorismia ja vakavaa rikollisuutta, laatimalla 

sisäisen turvallisuuden strategian ja perustamalla alalla toimivia virastoja; 

O. ottaa huomioon, että kansallinen turvallisuus, sisäinen turvallisuus, EU:n sisäinen 

turvallisuus ja kansainvälinen turvallisuus ovat osin päällekkäisiä käsitteitä; ottaa 

huomioon, että valtiosopimusoikeutta koskeva Wienin yleissopimus, EU:n 

jäsenvaltioiden vilpittömän yhteistyön periaate sekä ihmisoikeuslainsäädännön 

periaate, että vapautuksia tulkitaan suppeasti, viittaavat siihen, että kansallisen 

turvallisuuden käsitettä on tulkittava suppeasti, ja edellyttävät, että jäsenvaltiot 

pidättyvät ulottamasta säännöksiään EU:n toimivallan alueelle;  

P. ottaa huomioon, että Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti jäsenvaltioiden 

virastojen ja jopa yksityisten osapuolten on kansallisen turvallisuuden alalla 

toimiessaan myös noudatettava sopimuksessa vahvistettuja omien kansalaistensa tai 

muiden valtioiden kansalaisten oikeuksia; ottaa huomioon että tämä pätee myös 

muiden valtioiden viranomaisten kanssa tehtävään yhteistyöhön kansallisen 

turvallisuuden alalla; 
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Ekstraterritoriaalisuus 

Q. ottaa huomioon, että kolmannen maan lakien, asetusten ja muiden lainsäädäntö- ja 

täytäntöönpanovälineiden ekstraterritoriaalinen soveltaminen EU:n tai sen 

jäsenvaltioiden oikeudenkäyttövallan piiriin kuuluvissa tilanteissa voi vaikuttaa 

vallitsevaan oikeusjärjestykseen ja oikeusvaltioperiaatteeseen ja jopa olla 

kansainvälisen oikeuden tai EU:n lainsäädännön vastaista, ja myös loukata 

luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksia, ottaen huomioon tällaisen 

soveltamisen laajuus ja sen ilmoitettu tai todellinen tarkoitus; ottaa huomioon, että 

näissä erityisolosuhteissa on tarpeen ryhtyä toimiin EU:n tasolla, jotta varmistetaan 

oikeusvaltioperiaatteen ja luonnollisten henkilöiden ja oikeushenkilöiden oikeuksien 

kunnioittaminen Euroopan unionissa, erityisesti poistamalla, estämällä tai muulla 

tavalla torjumalla kyseisen ulkomaisen lainsäädännön vaikutukset; 

Kansainväliset tietosiirrot 

R. katsoo, että EU:n toimielinten, elinten, laitosten tai virastojen suorittama 

henkilötietojen siirtäminen Yhdysvaltoihin lainvalvontatarkoituksessa ilman unionin 

kansalaisten perusoikeuksien kunnioittamista koskevia asianmukaisia takeita ja suojaa, 

erityisesti yksityisyyden ja henkilötietojen suojaa, merkitsisi sitä, että SEUT-

sopimuksen 340 artiklan tai Euroopan unionin tuomioistuimen vakiintuneen 

oikeuskäytännön1 mukaan EU:n toimielin, elin tai laitos toimii EU:n lainsäädännön 

vastaisesti – mihin sisältyvät kaikki EU:n perusoikeuskirjassa vahvistettujen 

perusoikeuksien rikkomukset;  

Safe harbor -sopimukseen perustuvat siirrot Yhdysvaltoihin 

S. katsoo, että Yhdysvaltojen tietosuojan oikeudellinen kehys ei varmista EU:n 

kansalaisille riittävää suojaa; 

T. ottaa huomioon, että mahdollistaakseen EU:n rekisterinpitäjille henkilötietojen 

siirtämisen yhdysvaltalaiselle elimelle komissio totesi päätöksessä 520/2000, että 

yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden ja niihin liittyvien 

Yhdysvaltojen kauppaministeriön julkaisemien tavallisimpien kysymysten antama 

suoja on riittävä henkilötiedoille, jotka siirretään unionista Yhdysvaltoihin safe harbor 

-sopimukseen liittyneille organisaatioille; 

U. ottaa huomioon, että 5. heinäkuuta 2000 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

esitti epäilyksiä ja ilmaisi huolensa safe harbor -periaatteiden riittävyydestä ja kehotti 

komissiota tarkastelemaan päätöstä uudelleen hyvissä ajoin saatujen kokemusten ja 

mahdollisen lainsäädännössä tapahtuneen kehityksen valossa; 

V. ottaa huomioon, että komission päätöksen 520/2000 mukaan jäsenvaltioiden 

toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan ja keskeyttää 

organisaatiolle, joka on itse sitoutunut noudattamaan safe harbor -periaatteita, 

suunnatut tietovirrat, yksilöiden suojelemiseksi heidän henkilötietojensa käsittelyssä, 

jos on huomattavan todennäköistä, että safe harbor -periaatteita loukataan, tai jos 

                                                 
1 Katso erityisesti yhdistetyt asiat C-6/90 ja C-9/90, Francovich ym. vastaan Italia, tuomio 28.5.1991. 
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tietojen siirron jatkaminen aiheuttaisi välittömän vakavan haitan vaaran 

rekisteröidyille;  

W. ottaa huomioon, että komission päätöksessä 520/2000 säädetään myös, että jos on 

esitetty todisteita, että periaatteiden noudattamisesta vastuussa oleva taho ei hoida 

tehokkaasti tehtäviään, komissio ilmoittaa asiasta Yhdysvaltojen kauppaministeriölle 

ja tarvittaessa ehdottaa toimia edellä mainitun päätöksen soveltamisen 

keskeyttämiseksi tai sen voimassaolon päättämiseksi taikka sen soveltamisalan 

rajoittamiseksi; 

X. ottaa huomioon, että kahdessa ensimmäisessä safe harbor -periaatteiden 

täytäntöönpanoa koskevassa selvityksessä vuosilta 2002 ja 2004 komissio nimesi 

useita puutteita safe harbor -periaatteiden täytäntöönpanossa ja antoi joukon 

suosituksia Yhdysvaltojen viranomaisille niiden korjaamiseksi; 

Y. ottaa huomioon, että 27. marraskuuta 2013, yhdeksän vuotta toisen selvityksen jälkeen 

ja ilman, että yhtäkään tuossa selvityksessä esitettyä puutetta oli korjattu, annetussa 

kolmannessa täytäntöönpanoa koskevassa selvityksessä komissio nimesi uusia 

merkittäviä heikkouksia ja puutteita safe harbor -periaatteiden täytäntöönpanossa ja 

katsoi, että täytäntöönpanoa ei voida jatkaa nykyiseen tapaan; ottaa huomioon, että 

komissio on painottanut, että Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden laajat oikeudet 

käsitellä safe harbor -periaatteisiin sitoutuneiden yhteisöjen Yhdysvaltoihin siirtämiä 

tietoja nostavat esiin uusia vakavia kysymyksiä EU:n rekisteröityjen tietosuojan 

jatkuvuudesta; ottaa huomioon, että komissio antoi 13 suositusta Yhdysvaltojen 

viranomaisille ja sitoutui nimeämään kesään 2014 mennessä yhdessä Yhdysvaltojen 

viranomaisten kanssa mahdollisimman pian toteutettavia korjaavia toimia safe harbor -

periaatteiden toiminnan kokonaisvaltaisen uudelleenarvioinnin pohjaksi; 

Z. ottaa huomioon, että 28.–31. lokakuuta 2013 kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnan valtuuskunta tapasi Washingtonissa Yhdysvaltojen 

kauppaministeriön ja liittovaltion kilpailuviranomaisen edustajia; ottaa huomioon, että 

kauppaministeriö myönsi, että on organisaatioita, jotka ovat antaneet oman 

varmennuksen safe harbor -periaatteiden noudattamisesta, mutta eivät selvästikään ole 

ajan tasalla, mikä tarkoittaa, että yhtiö ei noudata safe harbor -vaatimuksia, vaikka 

saakin yhä henkilötietoja EU:sta; ottaa huomioon, että liittovaltion 

kilpailuviranomainen myönsi, että safe harbor -periaatteita olisi tarkasteltava 

uudelleen niiden parantamiseksi erityisesti valitusten ja vaihtoehtoisten 

riidanratkaisujärjestelmien osalta; 

AA. katsoo, että safe harbor -periaatteet voitaisiin rajata ”siihen, mikä on tarpeen 

kansallisen turvallisuuden, yleisen edun ja lainsäädännön vaatimusten vuoksi”; ottaa 

huomioon, että koska kyse on perusoikeutta koskevasta poikkeuksesta, sitä on 

tulkittava aina suppeasti ja rajoitettava siihen, mikä on välttämätöntä ja oikeasuhteista 

demokraattisessa yhteiskunnassa, ja laissa on selvästi vahvistettava ehdot ja takeet 

rajoituksen legitiimiyden varmistamiseksi; ottaa huomioon, että poikkeusta ei pitäisi 

käyttää tavalla, joka vaarantaa EU:n tietosuojalainsäädännössä ja safe harbor -

periaatteissa varmistetun suojan; 
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AB. katsoo, että Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden laaja pääsy tietoihin on heikentänyt 

vakavalla tavalla transatlanttista luottamusta ja myös heikentänyt EU:ssa toimivia 

yhdysvaltalaisia organisaatioita kohtaan tunnettua luottamusta; katsoo, että tilannetta 

on pahentanut entisestään se, että Yhdysvaltojen lainsäädännössä ei ole säädetty 

oikeudellisista tai hallinnollisista muutoksenhakukeinoista EU:n kansalaisille 

erityisesti tiedustelutarkoituksiin liittyvien valvontatoimien yhteydessä; 

Tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaiset siirrot kolmansiin maihin 

AC. ottaa huomioon, että paljastuneiden tietojen ja LIBE-valiokunnan tutkimuksen tulosten 

perusteella Uuden-Seelannin ja Kanadan kansallisesta turvallisuudesta vastaavat 

virastot ovat olleet laajasti mukana sähköisen viestinnän laajamittaisessa valvonnassa 

ja ovat aktiivisesti tehneet yhteistyötä Yhdysvaltojen kanssa ns. Five Eyes -ohjelmassa 

ja ovat saattaneet vaihtaa keskenään EU:sta siirrettyjä unionin kansalaisten 

henkilötietoja; 

AD. ottaa huomioon, että komission päätöksessä 2013/651 ja 20. joulukuuta 2001 tehdyssä 

päätöksessä 2/20022 Uuden-Seelannin ja Kanadan henkilötietojen suojaa ja sähköisiä 

asiakirjoja koskevan lain varmistama tietosuojan taso katsotaan riittäväksi; katsoo, että 

edellä mainitut paljastukset horjuttavat myös vakavasti luottamusta näiden maiden 

oikeusjärjestelmiin EU:n kansalaisille myönnetyn suojan jatkumisen osalta; ottaa 

huomioon, että komissio ei ole tarkastellut tätä näkökohtaa; 

Sopimuslausekkeisiin ja muihin välineisiin perustuvat siirrot 

AE. ottaa huomioon, että direktiivin 95/46/EY mukaan kansainvälisiä tietojen siirtoja 

kolmanteen maahan voidaan tehdä myös erityissäädösten nojalla, jos rekisterinpitäjä 

pystyy antamaan riittävät takeet rekisteröityjen yksityisyyden sekä perusoikeuksien 

ja -vapauksien suojan sekä vastaavien oikeuksien toteutumisen osalta; 

AF. ottaa huomioon, että nämä takeet voivat perustua erityisesti asianmukaisiin 

sopimuslausekkeisiin; 

AG. ottaa huomioon, että direktiivissä 95/46/EY komissio valtuutetaan tekemään päätös, 

että erityisillä mallisopimuslausekkeilla annetaan direktiivin edellyttämät riittävät 

takeet ja että komissio on tämän perusteella antanut kolme vakiosopimuslausekkeen 

mallia kolmansien maiden rekisterinpitäjiä ja henkilötietojen käsittelijöitä (ja 

alihankkijoina toimivia käsittelijöitä) varten; 

AH. ottaa huomioon, että mallisopimuslausekkeista tehtyjen komission päätösten mukaan 

jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää nykyisiä toimivaltuuksiaan 

ja keskeyttää tietovirrat, jos todetaan, että tietojen tuojaan tai alihankkijana toimivaan 

käsittelijään sovellettavaan lainsäädäntöön sisältyy sellaisia vaatimuksia poiketa 

asianomaisista tietosuojasäännöistä, joiden rajoitukset menevät pitemmälle kuin on 

tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa direktiivin 95/46/EY 13 artiklan mukaan, jos 

kyseisillä vaatimuksilla on todennäköisesti merkittävä haitallinen vaikutus 

                                                 
1 EUVL L 28, 30.1.2013, s. 12. 
2 EYVL L 2, 4.1.2002, s. 13. 
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sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä tai mallisopimuslausekkeilla annettaviin 

takeisiin tai jos on huomattavan todennäköistä, että liitteessä olevia 

mallisopimuslausekkeita ei noudateta tai ei tulla noudattamaan, ja siirron jatkaminen 

merkitsisi välitöntä vaaraa vakavan haitan aiheutumisesta rekisteröidyille; 

AI.  ottaa huomioon, että kansainvälisten siirtojen helpottamiseksi monikansallisen 

yrityksen sisällä kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat kehittäneet yritystä koskevat 

sitovat säännöt, joissa on riittävät takeet henkilöiden yksityisyyden sekä 

perusoikeuksien ja vapauksien suojasta sekä vastaavien oikeuksien soveltamisesta; 

ottaa huomioon, että ennen kuin yritystä koskevia sitovia sääntöjä käytetään, 

jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä ne arvioituaan sitä 

ennen, ovatko ne unionin tietosuojalainsäädännön mukaisia; 

TFTP-sopimukseen ja PNR-sopimukseen perustuvat siirrot 

AJ.  ottaa huomioon, että 23. lokakuuta 2013 antamassaan päätöslauselmassa parlamentti 

ilmaisi olevansa erittäin huolissaan NSA:n toimintaa koskevista paljastuksista, joiden 

mukaan se oli päässyt suoraan käsiksi rahaliikennettä koskeviin sanomiin ja niitä 

koskeviin tietoihin, koska tämä rikkoisi selvästi sopimusta ja etenkin sen 1 artiklaa; 

AK. ottaa huomioon, että se pyysi komissiota keskeyttämään sopimuksen soveltamisen ja 

edellytti, että kaikki asiaa koskevat tiedot ja asiakirjat toimitetaan välittömästi 

parlamentin arvioitaviksi; 

AL. ottaa huomioon, että tiedotusvälineissä julkaistujen väitteiden perusteella komissio 

päätti aloittaa neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa TFTP-sopimuksen 19 artiklan 

mukaisesti; ottaa huomioon, että komission jäsen Malmström tiedotti 27. marraskuuta 

2013 LIBE-valiokunnalle, että tavattuaan Yhdysvaltojen viranomaisia ja näiden 

kirjeissään ja kokousten aikana antamien vastausten perusteella komissio päätti, että 

kuulemisia ei järjestetä, sillä ei ole näyttöä siitä, että Yhdysvaltojen hallitus olisi 

toiminut sopimuksen säännösten vastaisesti ja koska Yhdysvallat on tarjonnut 

kirjallisen vakuutuksen siitä, että tietoja ei ole kerätty suoraan vastoin TFTP-

sopimuksen säännöksiä; 

AM. ottaa huomioon, että 28.–31. lokakuuta 2013 LIBE-valiokunnan valtuuskunta tapasi 

Washingtonissa Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön edustajia; ottaa huomioon, että 

Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö ilmoitti, että TFTP-sopimuksen voimaantulosta 

lähtien se ei ole päässyt käsiksi SWIFT-tietoihin EU:ssa paitsi TFTP-sopimuksen 

puitteissa; ottaa huomioon, että Yhdysvaltojen valtiovarainministeriö kieltäytyi 

kommentoimasta, onko jokin muu Yhdysvaltojen hallituksen elin tai osasto päässyt 

käsiksi SWIFT-tietoihin TFTP-sopimuksen ulkopuolella tai onko Yhdysvaltojen 

hallinto tietoinen NSA:n harjoittamasta joukkoseurannasta; ottaa huomioon, että 

18. joulukuuta 2013 Glenn Greenwald ilmoitti LIBE-valiokunnassa, että NSA ja 

Yhdistyneen kuningaskunnan tiedusteluelin GCHQ olivat tarkkailleet SWIFT-

verkostoja;  
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AN. ottaa huomioon, että Belgian ja Alankomaiden tietosuojaviranomaiset päättivät 13. 

marraskuuta 2013 tehdä yhteisen tutkimuksen SWIFT-järjestelmän maksuverkostoista 

selvittääkseen, voisivatko kolmannet osapuolet päästä käsiksi luvatta tai laittomasti 

unionin kansalaisten pankkitietoihin1; 

AO. ottaa huomioon, että EU:n ja Yhdysvaltojen matkustajarekisterisopimuksesta tehdyn 

yhteisen tutkimuksen mukaan Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriö teki 

tarkastelun aikana 23 matkustajarekisteritietojen paljastusta Yhdysvaltojen 

kansalliselle turvallisuusvirastolle (NSA) tapauskohtaisin perustein terrorismin 

torjuntaan liittyvien tapausten tukemiseksi sopimuksessa säädettyjen erityisehtojen 

mukaisesti; 

AP. ottaa huomioon, että yhteisessä tarkastelussa ei kuitenkaan mainita, että muilla kuin 

Yhdysvaltojen kansalaisilla ei ole Yhdysvaltojen lainsäädännön perusteella mitään 

oikeudellisia tai hallinnollisia keinoja oikeuksiensa suojelemiseksi tapauksissa, joissa 

henkilötietoja käsitellään tiedustelutarkoituksissa, ja perustuslaillinen suoja 

myönnetään ainoastaan Yhdysvaltojen kansalaisille; ottaa huomioon, että tämä 

oikeudellisten tai hallinnollisten oikeuksien puuttuminen mitätöi unionin kansalaisille 

nykyisessä PNR-sopimuksessa tarjotun suojan; 

EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaan sopimukseen 

perustuvat siirrot 

AQ. ottaa huomioon, että 6. kesäkuuta 2003 tehty EU:n ja Yhdysvaltojen välinen 

keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskeva sopimus2 tuli voimaan 1. helmikuuta 

2010 ja sen tavoitteena on helpottaa yhteistyötä EU:n ja Yhdysvaltojen välillä rikosten 

torjunnan tehostamiseksi ottaen asianmukaisesti huomioon yksilöiden oikeudet ja 

oikeusvaltioperiaatteen; 

Tietosuojaa poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä koskeva puitesopimus 

AR. ottaa huomioon, että tämän yleisluontoisen sopimuksen päämääränä on oikeudellisen 

kehyksen vahvistaminen kaikille henkilötietojen siirroille EU:n ja Yhdysvaltojen 

välillä ainoastaan rikosten, myös terrorismin estämiseksi, tutkimiseksi, 

havaitsemiseksi ja niistä syyttämiseksi rikosasioissa tehtävän poliisi- ja oikeudellisen 

yhteistyön yhteydessä; ottaa huomioon, että neuvosto hyväksyi neuvotteluvaltuudet 

2. joulukuuta 2010; 

AS. katsoo, että tällä sopimuksella olisi määrättävä selkeistä ja täsmällisistä oikeudellisesti 

sitovista tietojenkäsittelyn periaatteista ja siinä olisi erityisesti tunnustettava EU:n 

kansalaisten oikeus päästä käsiksi Yhdysvalloissa oleviin henkilötietoihinsa, oikaista 

ja poistaa niitä sekä oikeus tehokkaisiin hallinnollisiin ja oikeudellisiin suojakeinoihin 

sekä tietojenkäsittelyn itsenäinen valvonta; 

                                                 
1 http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-

contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la  
2 EUVL L 181, 19.7.2003, s. 25. 

http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
http://www.privacycommission.be/fr/news/les-instances-europ%C3%A9ennes-charg%C3%A9es-de-contr%C3%B4ler-le-respect-de-la-vie-priv%C3%A9e-examinent-la
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AT. ottaa huomioon, että 27. marraskuuta 2013 annetussa tiedonannossaan komissio 

mainitsi, että tietosuojaa poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä koskevan 

puitesopimuksen olisi varmistettava korkeatasoinen suoja kansalaisille Atlantin 

molemmin puolin ja sen olisi vahvistettava eurooppalaisten luottamusta EU:n ja 

Yhdysvaltojen tietojenvaihtoon luomalla perustan EU:n ja Yhdysvaltojen 

turvallisuusyhteistyön ja kumppanuuden kehittämiselle; 

AU. ottaa huomioon, että neuvottelut sopimuksesta eivät ole edistyneet, koska 

Yhdysvaltojen hallitus kieltäytyy sitkeästi tunnustamasta EU:n kansalaisille tehokkaita 

hallinnollisia ja oikeudellisia muutoksenhakukeinoja ja koska se aikoo tehdä 

sopimuksen tietosuojaperiaatteisiin laajoja poikkeuksia, joita ovat esimerkiksi 

käyttötarkoituksen rajoittaminen, tietojen säilyttäminen tai henkilötietojen siirtäminen 

edelleen joko kotimaassa tai ulkomaille; 

Tietosuojauudistus 

AV. ottaa huomioon, että EU:n tietosuojaa koskevaa oikeudellista kehystä tarkistetaan 

paraikaa kattavan, johdonmukaisen, modernin ja vahvan järjestelmän luomiseksi 

kaikelle unionissa tehtävälle tietojenkäsittelylle; ottaa huomioon, että tammikuussa 

2012 komissio esitteli lainsäädäntöehdotuspaketin, joka koostuu yleisestä tietosuoja-

asetuksesta1, joka korvaa direktiivin 95/46/EY ja jolla vahvistetaan yhtenäinen laki 

koko EU:ssa, sekä direktiivistä2, jolla määritellään yhdenmukainen kehys kaikelle 

lainkäyttöviranomaisten lainvalvontatarkoituksessa harjoittamalle tietojenkäsittelylle 

ja vähennetään nykyisiä eroja kansallisten lakien välillä; 

AW. ottaa huomioon, että 21. lokakuuta 2013 LIBE-valiokunta hyväksyi 

lainsäädäntömietintönsä molemmista ehdotuksista ja päätöksen neuvottelujen 

aloittamisesta neuvoston kanssa, jotta säädökset saadaan annetuksi tämän vaalikauden 

aikana; 

AX. ottaa huomioon, että vaikka 24.–25. lokakuuta 2013 pidetyssä Eurooppa-neuvoston 

kokouksessa kehotettiin antamaan hyvissä ajoin vahva EU:n yleinen tietosuojakehys, 

jotta edistetään kansalaisten ja yritysten luottamusta digitaalitalouteen, neuvosto ei ole 

kyennyt sopimaan yleistä tietosuoja-asetusta ja direktiiviä koskevasta 

yleisnäkemyksestä3; 

Tietoturva ja pilvipalvelut 

AY. ottaa huomioon, että 10. joulukuuta antamassaan päätöslauselmassa4 parlamentti 

korosti pilvipalvelujen potentiaalia kasvun ja työllisyyden kannalta; 

AZ. ottaa huomioon, että tietosuojan tason on pilvipalveluissa oltava yhtä korkea kuin 

missä tahansa muussa tietojenkäsittelyssä; ottaa huomioon, että EU:n 

tietosuojalainsäädäntö on teknologianeutraalia, joten sitä sovelletaan jo 

täysimääräisesti EU:ssa toimiviin pilvipalveluihin; 

                                                 
1 COM(2012) 11, 25.1.2012. 
2 COM(2012) 10, 25.1.2012. 
3 http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf  
4 AT-0353/2013 PE506.114V2.00. 

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/139197.pdf
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BA. ottaa huomioon, että joukkoseurannan avulla tiedustelupalvelut pääsevät käsiksi EU:n 

kansalaisten suurten yhdysvaltalaisten pilvipalveluiden tarjoajien kanssa tekemien 

pilvipalveluja koskevien sopimusten mukaisesti tallentamiin henkilötietoihin; ottaa 

huomioon, että Yhdysvaltojen tiedusteluviranomaiset ovat päässeet käsiksi EU:n 

maaperällä sijaitseville palvelimille tallennettuihin henkilötietoihin salakuuntelemalla 

Yahoon ja Googlen sisäisiä verkkoja1; ottaa huomioon, että tällainen toiminta 

merkitsee kansainvälisten velvoitteiden rikkomista; ottaa huomioon, että on täysin 

mahdollista, että tiedusteluviranomaiset ovat päässeet käsiksi myös jäsenvaltioiden 

viranomaisten tai yritysten ja instituutioiden pilvipalveluihin tallentamiin tietoihin; 

Tiedustelupalvelujen demokraattinen valvonta 

BB. katsoo, että tiedustelupalveluilla on tärkeä tehtävä demokraattisen yhteiskunnan 

suojelemiseksi sisäisiltä ja ulkoisilta uhkilta; ottaa huomioon, että niille on tätä varten 

annettu erityisvaltuuksia ja -valmiuksia; katsoo, että näitä valtuuksia on käytettävä 

oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti, koska muuten vaarana on, että ne menettävät 

legitiimiytensä ja yhteiskunnan demokraattinen luonne rapautuu; 

BC. ottaa huomioon, että tiedustelupalveluille luonteenomainen salassapidon korkea taso – 

jotta ne eivät vaaranna käynnissä olevia operaatioita, paljasta toimintatapojaan tai 

vaaranna agenttien henkeä – estää täyden avoimuuden, julkisen valvonnan ja 

normaalit demokraattiset tai oikeudelliset tutkimukset; 

BD. ottaa huomioon, että tekniikan kehitys on johtanut lisääntyneeseen kansainväliseen 

tiedusteluyhteistyöhön, myös henkilötietojen vaihdon osalta, ja on usein hämärtänyt 

tiedustelu- ja lainvalvontatoiminnan rajaa; 

BE. ottaa huomioon, että useimmat nykyisistä kansallisista valvontamekanismeista ja -

elimistä perustettiin 1990-luvulla tai niitä uudistettiin silloin, eikä niitä ole mukautettu 

tekniikan nopeaan kehitykseen viime vuosikymmenen aikana;  

BF. ottaa huomioon, että tiedustelutoiminnan demokraattinen valvonta tapahtuu edelleen 

kansallisella tasolla, vaikka EU:n jäsenvaltioiden välinen ja jäsenvaltioiden ja 

kolmansien maiden välinen tiedonvaihto on lisääntynyt; ottaa huomioon, että 

kansainvälisen yhteistyön tason ja toisaalta kansalliselle tasolle rajoitettujen 

valvontavalmiuksien välillä on kasvava kuilu, joka johtaa riittämättömään ja 

tehottomaan demokraattiseen valvontaan; 

Tärkeimmät päätelmät 

1. katsoo, että tietovuotajien ja toimittajien viime aikoina lehdistössä julkaisemat 

paljastukset sekä asiantuntijoiden tämän tutkimuksen aikana asiasta antamat tiedot 

muodostavat vakuuttavat todisteet siitä, että käytössä on Yhdysvaltojen ja eräiden 

EU:n jäsenvaltioiden tiedustelupalveluiden suunnittelemia kauaskantoisia, mutkikkaita 

ja teknisesti erittäin pitkälle vietyjä järjestelmiä, joilla kerätään, säilötään ja 

analysoidaan kaikkien maailman kansalaisten viestintä- ja paikkatietoja sekä 

                                                 
1 The Washington Post, 31. lokakuuta 2013. 
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metatietoja ennennäkemättömän laajasti, valikoimattomasti ja epäilykseen 

perustumattomalla tavalla; 

2. viittaa erityisesti Yhdysvaltojen NSA:n tiedusteluohjelmiin, joilla voidaan harjoittaa 

EU:n kansalaisten joukkoseurantaa tunkeutumalla suoraan Yhdysvaltojen johtavien 

internetyhtiöiden keskuspalvelimiin (Prism-ohjelma), analysoimalla sisältöjä ja 

metatietoja (Xkeyscore-ohjelma), kiertämällä verkossa käytetty salaus (Bullrun) sekä 

tunkeutumalla tietokone- ja puhelinverkkoihin ja paikannustietoihin, ja Yhdistyneen 

kuningaskunnan tiedusteluelimen GCHQ:n järjestelmiin, kuten sen upstream-kanavien 

valvontatoiminta (Tempora-ohjelma) ja salauksenpurkuohjelma (Edgehill); uskoo, että 

muillakin EU:n jäsenvaltioilla, kuten Ranskalla (DGSE), Saksalla (BND) ja Ruotsilla 

(FRA), on todennäköisesti vastaavanlaisia ohjelmia, tosin pienemmässä 

mittakaavassa; 

3. panee merkille Yhdistyneen kuningaskunnan tiedusteluelimen GCHQ:n tunkeutumista 

Belgacomin järjestelmiin tai salakuuntelua koskevat syytökset; toistaa, että Belgacom 

ilmoitti, ettei se pysty vahvistamaan, että toiminnan kohteena olivat EU:n toimielimet, 

ja että käytetyt haittaohjelmat olivat erityisen monimutkaisia ja niiden kehittäminen ja 

käyttö vaativat niin mittavien taloudellisten ja henkilöstöresurssien käyttämistä, että 

yksityisillä yhteisöillä tai hakkereilla ei ole sellaisia käytettävissään; 

4. katsoo, että luottamusta on horjutettu pahan kerran: luottamusta transatlanttisten 

kumppanien välillä, luottamusta EU:n jäsenvaltioiden kesken, luottamusta 

kansalaisten ja heidän hallitustensa välillä, luottamusta oikeusvaltioperiaatteen 

kunnioittamiseen ja luottamusta tietoteknisten palveluiden turvallisuuteen; uskoo, että 

luottamuksen palauttamiseksi kaikilla näillä kolmella alalla tarvitaan kiireellisesti 

kokonaisvaltaista suunnitelmaa; 

5. panee merkille, että useat hallitukset väittävät, että nämä laajamittaisen valvonnan 

ohjelmat ovat tarpeellisia terrorismin torjumiseksi; tukee varauksetta terrorismin 

torjuntaa, mutta uskoo vahvasti, että pelkästään se ei voi koskaan oikeuttaa 

kohdentamattomia, salaisia ja joskus jopa laittomia laajamittaisen valvonnan ohjelmia; 

ilmaisee siksi huolensa näiden ohjelmien laillisuudesta, tarpeellisuudesta ja 

oikeasuhteisuudesta; 

6. pitää hyvin kyseenalaisena, että näin laajamittaisen tietojen keräämisen syynä on vain 

terrorismin torjunta, sillä siihen kuuluu kaikkien kansalaisten kaiken mahdollisen 

tiedon kerääminen; huomauttaa näin ollen, että taustalla ovat mahdollisesti muut 

valtapoliittiset syyt kuten poliittinen ja taloudellinen vakoilu; 

7. pitää kyseenalaisena, onko eräiden jäsenvaltioiden harjoittama massiivinen 

taloudellinen vakoilu yhteensopivaa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 

I osastossa ja VII osastossa vahvistettujen EU:n sisämarkkinoiden ja 

kilpailulainsäädännön kanssa; toistaa Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 

4 artiklan 3 kohdassa vahvistetun vilpittömän yhteistyön periaatteen sekä periaatteen, 

jonka mukaan jäsenvaltioiden on ”pidätyttävä kaikista toimenpiteistä, jotka ovat 

omiaan vaarantamaan unionin tavoitteiden saavuttamisen”; 
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8. panee merkille, että kansainvälisillä sopimuksilla ja EU:n ja Yhdysvaltojen 

lainsäädännöllä sekä kansallisilla seurantamekanismeilla ei ole pystytty järjestämään 

tarpeellista valvontaa ja demokraattista vastuuta; 

9. tuomitsee mahdollisimman ankarasti viattomien ihmisten henkilötietojen, johon usein 

sisältyy intiimejä henkilökohtaisia tietoja, suunnattoman, järjestelmällisen ja 

kaikenkattavan keräämisen; korostaa, että tiedustelupalveluiden valikoimattoman 

joukkoseurannan järjestelmät merkitsevät vakavaa puuttumista kansalaisten 

perusoikeuksiin; korostaa, että oikeus yksityisyyteen ei ole luksusta vaan vapaan ja 

demokraattisen yhteiskunnan kulmakivi; korostaa lisäksi, että laajamittaisella 

valvonnalla on mahdollisesti vakavia vaikutuksia lehdistön- ajatuksen- ja 

sananvapauteen ja siihen sisältyy merkittäviä mahdollisuuksia kerätyn tiedon 

väärinkäyttöön poliittisia vastustajia vastaan; korostaa, että näihin laajamittaisiin 

valvontatoimiin näyttää sisältyvän myös tiedustelupalveluiden laitonta toimintaa, ja ne 

herättävät kysymyksen kansallisten lakien ekstraterritoriaalisuudesta; 

10. näkee valvontaohjelmat jälleen uutena askeleena kohti puhtaasti ennaltaehkäisevän 

valtion perustamista siten, että muutetaan demokraattisten yhteiskuntien rikosoikeuden 

vakiintunutta paradigmaa ja edistetään sen sijaan lainvalvonta- ja tiedustelutoiminnan 

yhdistelmää, jossa oikeudelliset takeet on hämärretty ja joka on usein demokraattisen 

valvonnan ja perusoikeuksien vastainen erityisesti syyttömyysolettaman osalta; 

muistuttaa tässä yhteydessä Saksan liittotasavallan perustuslakituomioistuimen 

tuomiosta1, joka koskee ennaltaehkäisevän haravoinnin (‘präventive Rasterfahndung’) 

käytön kieltämistä, jos ei ole näyttöä muille lailla suojatuille merkittäville oikeuksille 

aiheutuvasta konkreettisesta vaarasta, joten yleisesti uhkaava tilanne tai kansainväliset 

jännitteet eivät oikeuta tällaisia toimia; 

11. on ehdottomasti sitä mieltä, että salaiset lait, sopimukset ja tuomioistuimet ovat 

oikeusvaltioperiaatteen vastaisia; huomauttaa, että tuomioistuinten tuomioita ja EU:n 

ulkopuolisten hallintoviranomaisten päätöksiä, joissa annetaan suoraan tai välillisesti 

lupa tässä tutkimuksessa tarkasteltujen valvontatoimien kaltaisille toimille, ei saa 

automaattisesti tunnustaa tai panna täytäntöön, vaan ne on saatettava yksitellen 

vastavuoroista tunnustamista ja oikeusapua koskevien asianmukaisten kansallisten 

menettelyjen piiriin, mukaan lukien kahdenvälisiin sopimuksiin perustuvat säännöt; 

12. huomauttaa, että tekniikan ja yhteiskunnan nopea kehitys kärjistää edellä mainittuja 

ongelmia; katsoo, että koska nykyään internet ja kannettavat laitteet ovat kaikkialla 

(kaikkialle ulottuva tietotekniikka) ja useimpien internetyhtiöiden liiketoimintamalli 

perustuu kaikenlaisten henkilötietojen käsittelyyn, mikä vaarantaa ihmisten 

henkilökohtaisen koskemattomuuden, tämä ongelma on laajuudeltaan 

ennennäkemätön; 

                                                 
1 N:o 1 BvR 518/02, 4. huhtikuuta 2006. 
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13. pitää selvänä päätelmänä, kuten tutkimukseen osallistuneet teknologian asiantuntijat 

korostivat, että tekniikan tämänhetkisessä kehitysvaiheessa EU:n julkisilla 

toimielimillä tai kansalaisilla ei ole takeita siitä, että heidän tietoturvansa tai 

yksityisyytensä voidaan suojata hyvin varustettujen kolmansien maiden tai EU:n 

tiedustelupalveluiden tunkeutumiselta (100-prosenttista tietoturvaa ei ole); panee 

merkille, että tämä hälyttävä tilanne voidaan korjata vain, jos eurooppalaiset haluavat 

osoittaa riittävästi sekä henkilöresursseja että rahoitusta EU:n itsenäisyyteen ja 

omavaraisuuteen; 

14. torjuu jyrkästi ajatuksen, että nämä kysymykset kuuluvat pelkästään kansallisen 

turvallisuuden alaan ja siten yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan; muistuttaa 

EU:n tuomioistuimen äskettäisestä tuomiosta, jossa todettiin, että vaikka 

jäsenvaltioiden asiana on toteuttaa sisäisen ja ulkoisen turvallisuutensa 

varmistamiseen soveltuvat toimenpiteet, tästä ei kuitenkaan seuraa, että tällaiset 

toimenpiteet jäävät kokonaan yhteisön oikeuden soveltamisen ulkopuolelle1; 

muistuttaa myös, että vaakalaudalla on kaikkien unionin kansalaisten yksityisyyden 

suoja samoin kuin kaikkien EU:n viestintäverkkojen turvallisuus ja luotettavuus; 

katsoo näin ollen, että keskustelu ja toiminta EU:n tasolla ei ole pelkästään 

perusteltua, vaan myös välttämätöntä EU:n riippumattomuuden ja 

itsemääräämisoikeuden kannalta; 

15. antaa tunnustusta eri puolilla maailmaa käynnissä oleville keskusteluille, tutkimuksille 

ja uudelleentarkasteluille tämän tutkimuksen aiheesta; viittaa maailman johtavien 

teknologiayhtiöiden allekirjoittamaan maailmanlaajuiseen hallitusten harjoittaman 

valvonnan uudistukseen, jossa vaaditaan suuria muutoksia kansallisiin seurantaa 

koskeviin lakeihin, mukaan lukien valikoimattomien tietojen keräämisen 

kansainvälistä kieltoa, jolla autettaisiin säilyttämään yleisön internetiä kohtaan 

tuntema luottamus; panee erittäin kiinnostuneena merkille tiedustelua ja 

viestintäteknologiaa tarkastelevan Yhdysvaltojen presidentin tutkimusryhmän 

julkistamat suositukset; vaatii voimakkaasti hallituksia ottamaan nämä kehotukset ja 

suositukset täysimääräisesti huomioon ja tarkistamaan kansallisia tiedustelupalveluita 

koskevia sääntöjään asianmukaisten takeiden ja valvonnan toteuttamiseksi; 

16. kiittää tähän tutkimukseen osallistuneita instituutioita ja asiantuntijoita; pitää 

valitettavana, että useiden jäsenvaltioiden viranomaiset ovat kieltäytyneet 

osallistumasta Euroopan parlamentin kansalaisten puolesta tekemään tutkimukseen; 

pitää myönteisenä useiden kongressin ja kansallisten parlamenttien jäsenten 

avoimuutta; 

17. on tietoinen, että näin lyhyessä ajassa on pystytty tekemään vasta alustava tutkimus 

kaikista kesäkuun 2013 jälkeen esiin tulleista asioista; toteaa paljastusten laajuuden ja 

niiden jatkumisen; ottaa asiassa tämän vuoksi tulevaisuuteen suuntautuvan 

lähestymistavan, johon kuuluu joukko ehdotuksia ja seurantamekanismi parlamentin 

seuraavalla toimikaudella, jotta varmistetaan, että tutkimuksen tulokset pidetään 

näkyvästi esillä EU:n poliittisella asialistalla; 

                                                 
1 N:o 1 BvR 518/02, 4. huhtikuuta 2006. 
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18. aikoo vaatia komissiota antamaan toukokuussa 2014 pidettävien vaalien jälkeen 

vahvoja poliittisia sitoumuksia tämän tutkimuksen ehdotusten ja suositusten 

täytäntöön panemiseksi; odottaa asianmukaista sitoutumista komission uusilta 

jäsenehdokkailta tulevissa parlamentin kuulemisissa; 

Suositukset 

19. kehottaa Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden viranomaisia kieltämään 

kaikenkattavat laajamittaiset valvontatoimet ja henkilötietojen valikoimattoman 

käsittelyn; 

20. kehottaa tiettyjä EU:n jäsenvaltioita, esimerkiksi Yhdistynyttä kuningaskuntaa, 

Saksaa, Ranskaa, Ruotsia ja Alankomaita tarkistamaan tarpeen mukaan 

tiedustelupalvelujen toimintaa koskevaa kansallista lainsäädäntöään ja käytäntöjään, 

jotta varmistetaan, että ne ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen normien mukaisia, 

ja noudattamaan perusoikeuksia koskevia velvoitteitaan tietosuojan, yksityisyyden 

suojan ja syyttömyysolettaman osalta; korostaa erityisesti viestinnän 

joukkoseurannasta Yhdistyneessä kuningaskunnassa tiedotusvälineissä julkaistujen 

laajojen raporttien takia, että nykyistä säädöskehystä, joka perustuu kolmen lain, – 

vuoden 1998 ihmisoikeuslain, vuoden 1994 tiedustelupalvelulain ja vuoden 2000 

tutkintavaltuuksia koskevan lain – monitasoiseen vuorovaikutukseen, olisi 

tarkistettava; 

21. kehottaa jäsenvaltioita olemaan hyväksymättä laittomasti kerättyjä tietoja kolmansista 

valtioista ja kieltämään omalla alueellaan kolmansien valtioiden hallitusten tai 

virastojen valvontatoiminnan, joka on kansallisen lain vastaista tai jossa ei noudateta 

kansainvälisessä oikeudessa tai EU:n lainsäädännössä vahvistettuja oikeudellisia 

takeita, mukaan luettuna SEU-sopimukseen, Euroopan ihmisoikeussopimukseen ja 

EU:n perusoikeuskirjaan perustuvaa ihmisoikeuksien suojelua; 

22. kehottaa jäsenvaltioita välittömästi noudattamaan Euroopan ihmisoikeussopimukseen 

perustuvaa positiivista velvollisuuttaan suojella kansalaisiaan kolmansien valtioiden 

suorittamalta sopimuksen vaatimusten vastaiselta valvonnalta, myös silloin kun 

valvonnan tavoitteena on kansallisen turvallisuuden varmistaminen, ja huolehtimaan 

siitä, että oikeusvaltioperiaatetta ei heikennetä kolmannen valtion lainsäädännön 

ekstraterritoriaalisen soveltamisen seurauksena;  

23. pyytää Euroopan neuvoston pääsihteeriä käynnistämään 52 artiklan mukaisen 

menettelyn, jossa ”korkean sopimuspuolen on Euroopan neuvoston pääsihteerin 

pyynnöstä annettava selvitys siitä, kuinka sen lainsäädäntö takaa tämän 

yleissopimuksen määräysten tehokkaan täytäntöönpanon”; 

24. kehottaa jäsenvaltioita ryhtymään välittömästi tarvittaviin toimenpiteisiin, myös 

tuomioistuinmenettelyihin, laajamittaisen valvonnan ohjelmien avulla niiden 

itsemääräämisoikeuteen ja samalla myös yleiseen kansainväliseen julkisoikeuteen 

kohdistuneen loukkauksen johdosta; kehottaa jäsenvaltioita myös toteuttamaan kaikki 

käytettävissä olevat kansainväliset toimenpiteet EU:n kansalaisten perusoikeuksien 

puolustamiseksi, erityisesti turvautumaan kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 
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koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 41 artiklan mukaiseen valtioiden väliseen 

valitusmenettelyyn; 

25. kehottaa Yhdysvaltoja tarkistamaan viipymättä lainsäädäntöään sen saattamiseksi 

kansainvälisen oikeuden mukaiseksi, tunnustamaan unionin kansalaisten oikeuden 

yksityisyyteen ja muut oikeudet, turvaamaan unionin kansalaisille oikeudelliset 

muutoksenhakukeinot ja allekirjoittamaan lisäpöytäkirjan, jolla voidaan ottaa 

käsiteltäväksi yksittäisten henkilöiden valituksia kansalaisoikeuksia ja poliittisia 

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen nojalla; 

26. vastustaa jyrkästi tietoverkkorikollisuutta koskevaan Euroopan neuvoston 

yleissopimukseen (Budapestin yleissopimus) tehtävää lisäpöytäkirjaa tai ohjeita 

pääsyn hankkimisesta tallennettuihin tietoihin valtion rajojen yli, koska niillä 

voitaisiin legitimoida tiedustelupalveluiden tunkeutuminen toisella lainkäyttöalueella 

säilytettyihin tietoihin ilman lupaa ja ilman, että käytetään nykyisiä säädöksiä 

keskinäisestä oikeusavusta, mikä voisi johtaa siihen, että lainkäyttöviranomaiset 

saisivat esteettömän oikeuden muilla oikeudenkäyttöalueilla sijaitsevien palvelinten ja 

tietokonejärjestelmien etäkäyttöön Euroopan neuvoston yleissopimuksen 108 

vastaisesti; 

27. kehottaa komissiota tekemään ennen heinäkuuta 2014 arvion asetuksen 

(EU) N:o 2271/96 sovellettavuudesta henkilötietojen siirtämistä koskeviin 

lainvalintatapauksiin; 

Kansainväliset tietojen siirrot 

Yhdysvaltojen tietosuojan oikeudellinen kehys ja safe harbor -periaatteet 

28. panee merkille, että yhtiöt, jotka tiedotusvälineiden paljastusten mukaan osallistuivat 

Yhdysvaltojen NSA:n harjoittamaan EU:n rekisteröityjen laajamittaiseen valvontaan, 

ovat sellaisia yhtiöitä, jotka ovat antaneet oman varmennuksensa safe harbor -

periaatteiden noudattamisesta (Google, Microsoft, Yahoo!, Facebook, Apple, 

LinkedIn), ja että safe harbor -sopimus on oikeusväline, jota käytetään EU:n 

henkilötietojen siirtämiseen Yhdysvaltoihin; on huolissaan siitä, että nämä 

organisaatiot myönsivät, että ne eivät käytä salausta tietokeskustensa välillä kulkeviin 

tietoihin ja viestintään, ja näin ne antavat tiedustelupalveluille mahdollisuuden tietojen 

sieppaamiseen1; 

29. katsoo, että Yhdysvaltojen tiedustelupalveluiden laaja pääsy safe harbor -

järjestelmässä käsiteltyihin EU:n henkilötietoihin ei ole kansallisen turvallisuuden 

perusteella tehtävän poikkeuksen kriteerien mukainen; 

30. katsoo, että koska nykyisissä olosuhteissa safe harbor -periaatteet eivät varmista 

riittävää suojaa EU:n kansalaisille, tietojen siirrot on tehtävä muiden välineiden 

perusteella, kuten sellaisten sopimuslausekkeiden tai yritystä koskevien sitovien 

sääntöjen nojalla, joissa on säädetty erityisistä turvakeinoista; 

                                                 
1 The Washington Post, 31. lokakuuta 2013. 
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31. kehottaa komissiota esittämään toimenpiteitä, joilla keskeytetään välittömästi 

yksityisyyden suojaa koskevien safe harbor -periaatteiden antaman suojan 

riittävyydestä ja niihin liittyvistä Yhdysvaltojen kauppaministeriön julkaisemista 

tavallisimmista kysymyksistä tehdyn komission päätöksen 520/2000 soveltaminen; 

32. kehottaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia, erityisesti tietosuojaviranomaisia, 

käyttämään nykyisiä toimivaltuuksiaan ja keskeyttämään tietovirrat organisaatioille, 

jotka ovat antaneet oman varmennuksen safe harbor -periaatteiden noudattamisesta, ja 

vaatimaan, että tiedot siirretään muiden välineiden perusteella, edellyttäen että niissä 

on tarvittavat takeet ja suoja ihmisten yksityisyyden suojan, perusoikeuksien ja -

vapauksien turvaamiseksi; 

33. kehottaa komissiota tekemään kesäkuuhun 2014 mennessä kaupallisen, lainvalvonta- 

ja tiedustelutoiminnan kattavan perinpohjaisen arvion yksityisyyden suojasta 

Yhdysvalloissa vastauksena siihen, että EU:n ja Yhdysvaltojen oikeudelliset 

järjestelmät henkilötietojen suojaamiseksi ovat etääntymässä toisistaan; 

Tietosuojan riittävyyttä koskevan päätöksen mukaiset siirrot muihin kolmansiin maihin 

34. muistuttaa, että direktiivin 95/46/EY mukaisesti tiedonsiirtoja voidaan suorittaa 

ainoastaan, jos kyseisessä kolmannessa maassa taataan tietosuojan riittävä taso, jollei 

direktiivin muiden säännösten mukaisesti säädetyistä kansallisista säännöksistä muuta 

johdu, jolloin tämän säännöksen tarkoituksena on varmistaa EU:n 

tietosuojalainsäädännön antaman suojan jatkuminen, jos henkilötietoja siirretään EU:n 

ulkopuolelle; 

35. muistuttaa, että direktiivin 95/46/EY mukaan kolmannessa maassa taattavan 

tietosuojan tason riittävyyttä on arvioitava kaikkien tiettyyn siirtoon tai siirtojen 

ryhmään liittyvien olosuhteiden osalta; muistuttaa myös, että kyseisessä direktiivissä 

komissiolle siirretään täytäntöönpanovalta ilmoittaa, että kolmannessa maassa taataan 

tietosuojan riittävä taso direktiivissä 95/46/EY säädettyjen kriteerien perusteella; ottaa 

huomioon, että direktiivissä 95/46/EY komissio valtuutetaan myös ilmoittamaan, että 

kolmannessa maassa ei taata tietosuojan riittävää tasoa; 

36. muistuttaa, että jälkimmäisessä tapauksessa jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 

toimenpiteet kyseiseen kolmanteen maahan kohdistuvien samantyyppisten siirtojen 

estämiseksi ja ja komission olisi aloitettava neuvottelut tilanteen korjaamiseksi; 

37. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita arvioimaan viipymättä, onko Uuden-Seelannin ja 

Kanadan kansallisten tiedustelupalveluiden osallistuminen unionin kansalaisten 

laajamittaiseen valvontaan vaikuttanut Uuden-Seelannin ja Kanadan henkilötietojen 

suojaa ja sähköisiä asiakirjoja koskevan lain mukaisen tietosuojan riittävään tasoon, 

joka määritettiin riittäväksi komission 20. joulukuuta tekemissä päätöksissä 2013/6511 

ja 2/2002, ja toteuttamaan asianmukaiset toimenpiteet tietosuojan riittävyyttä 

koskevien päätösten soveltamisen keskeyttämiseksi tai niiden voimassaolon 

päättämiseksi; edellyttää komission tiedottavan näitä maita koskevista päätelmistään 

Euroopan parlamentille viimeistään joulukuussa 2014; 

                                                 
1 EUVL L 28, 30.1.2013, s. 12. 
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Sopimuslausekkeisiin ja muihin välineisiin perustuvat siirrot 

38. muistuttaa, että kansalliset tietosuojaviranomaiset ovat ilmoittaneet, ettei 

vakiosopimuslausekkeita eikä yritystä koskevia sitovia sääntöjä kirjoitettu ajatellen 

pääsyä henkilötietoihin joukkoseurantatarkoituksessa ja että pääsy ei olisi 

sopimuslausekkeisiin tai yritystä koskeviin sitoviin sääntöihin sisältyvien 

poikkeuslausekkeiden mukainen, sillä niissä kyse on poikkeuksista, jotka koskevat 

oikeutettua etua demokraattisessa yhteiskunnassa ja ovat välttämättömiä ja 

oikeasuhteisia; 

39. kehottaa jäsenvaltioita kieltämään tai  keskeyttämään 

mallisopimuslausekkeisiin, sopimuslausekkeisiin tai yritystä koskeviin sitoviin 

sääntöihin perustuvat jäsenvaltioiden tietosuojaviranomaisten hyväksymät tietojen 

siirrot kolmansiin maihin, jos todetaan, että tietojen tuojaan sovellettavaan 

lainsäädäntöön sisältyy sellaisia vaatimuksia, joiden rajoitukset menevät pitemmälle 

kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa ja joilla on todennäköisesti 

merkittävä haitallinen vaikutus sovellettavalla tietosuojalainsäädännöllä tai 

mallisopimuslausekkeilla annettaviin takeisiin, tai jos siirron jatkaminen merkitsisi 

välitöntä vaaraa vakavan haitan aiheutumisesta rekisteröidyille; 

40. kehottaa 29 artiklan mukaista tietosuojatyöryhmää laatimaan suuntaviivoja ja 

suosituksia takeista ja suojasta, joita olisi sisällytettävä EU:n henkilötietojen 

kansainvälisiä siirtoja koskeviin sopimusoikeudellisiin välineisiin, jotta varmistetaan 

ihmisten yksityisyyden suoja ja perusoikeudet ja -vapaudet, ottaen erityisesti 

huomioon tiedustelua ja kansallista turvallisuutta koskevat kolmansien maiden lait 

sekä kolmannessa maassa tietoja vastaanottavien yhtiöiden osallistuminen kolmansien 

maiden tiedustelupalveluiden laajamittaiseen tiedonkeruuseen; 

41. kehottaa komissiota tarkastelemaan vahvistamiaan mallisopimuslausekkeita sen 

arvioimiseksi, sisältyykö niihin riittävä suoja lausekkeiden perusteella 

tiedustelutarkoituksissa siirrettyihin henkilötietoihin pääsyn osalta, ja tarvittaessa 

tarkistamaan niitä; 

Keskinäistä oikeusapua koskevaan sopimukseen perustuvat siirrot 

42. kehottaa komissiota tekemään ennen vuoden 2014 loppua perusteellisen arvion 

nykyisestä keskinäistä oikeusapua koskevasta sopimuksesta sen 17 artiklan 

mukaisesti, jotta selvitetään sen käytännön täytäntöönpano ja erityisesti, onko 

Yhdysvallat käyttänyt sitä tietojen tai todisteiden saamiseksi EU:sta ja onko sopimusta 

kierretty tietojen saamiseksi suoraan EU:ssa, ja arvioidaan sen vaikutuksia ihmisten 

perusoikeuksiin; katsoo, että arviossa ei pitäisi ottaa huomioon ainoastaan 

Yhdysvaltojen virallisia lausuntoja riittävänä arviointiperustana, vaan sen olisi 

perustuttava erityisiin EU:n selvityksiin; katsoo, että tässä perinpohjaisessa arviossa 

olisi käsiteltävä myös seurauksia, joita aiheutuu unionin perustuslaillisen rakenteen 

soveltamisesta tähän välineeseen sen saamiseksi unionin lainsäädännön mukaiseksi, 

ottaen huomioon pöytäkirjan N:o 36 ja sen 10 artiklan sekä pöytäkirjaa koskevan 

julistuksen N:o 50; 
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EU:n keskinäinen oikeusapu rikosasioissa  

43. pyytää neuvostoa ja komissiota tiedottamaan parlamentille, miten jäsenvaltiot todella 

käyttävät yleissopimusta keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa jäsenvaltioiden 

välillä ja erityisesti telekuuntelua koskevaa III osastoa; kehottaa komissiota esittämään 

julistuksen N:o 50 mukaisesti pöytäkirjaa N:o 36 koskevan ehdotuksen, kuten 

pyydettiin ennen vuoden 2014 loppua sen mukauttamiseksi Lissabonin sopimukseen; 

TFTP-sopimukseen ja PNR-sopimukseen perustuvat siirrot 

44. katsoo, että komission ja Yhdysvaltojen valtiovarainministeriön toimittamien tietojen 

perusteella ei saada varmuutta, pääsevätkö Yhdysvaltojen tiedusteluelimet 

rahaliikenteen SWIFT-sanomanvälitystietoihin EU:ssa sieppaamalla tietoja SWIFT-

verkostoista tai pankkien käyttöjärjestelmistä tai viestintäverkostoista yksin tai 

yhteistyössä EU:n kansallisten tiedustelupalveluiden kanssa ja turvautumatta nykyisiin 

keskinäistä oikeusapua ja oikeusalan yhteistyötä varten oleviin kahdenvälisiin 

kanaviin; 

45. muistuttaa 23. lokakuuta 2013 antamastaan päätöslauselmasta ja pyytää komissiota 

keskeyttämään terrorismin rahoittamisen jäljittämisohjelmaa koskevan sopimuksen 

soveltamisen; 

46. kehottaa komissiota ottamaan huomioon huolet siitä, että kolme lentoyhtiöiden kautta 

maailman käyttämää suurta sähköistä varausjärjestelmää sijaitsevat Yhdysvalloissa ja 

että matkustajarekisteritietoja on tallennettu Yhdysvaltojen lain mukaan 

Yhdysvalloissa toimiviin pilvipalveluihin, joissa ei ole riittävää tietosuojaa; 

Tietosuojaa poliisi- ja oikeudellisessa yhteistyössä koskeva puitesopimus 

47. katsoo, että puitesopimukseen perustuva tyydyttävä ratkaisu on ennakkoedellytys 

täyden luottamuksen palauttamiseksi transatlanttisten kumppanien välille; 

48. pyytää aloittamaan uudelleen neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa puitesopimuksesta, 

jossa olisi säädettävä selkeistä oikeuksista unionin kansalaisille ja tehokkaista ja 

täytäntöönpanokelpoisista hallinnollisista ja oikeudellisista muutoksenhakukeinoista 

Yhdysvalloissa ilman minkäänlaista syrjintää; 

49. pyytää, että neuvosto ja komissio eivät käynnistä yhtään uutta alakohtaista sopimusta 

tai järjestelyä henkilötietojen siirtämiseksi lainvalvontatarkoituksessa ennen kuin 

puitesopimus on tullut voimaan; 

50. kehottaa komissiota raportoimaan yksityiskohtaisesti neuvottelumandaatin eri 

näkökohdista ja viimeisimmästä tilanteesta huhtikuuhun 2014 mennessä; 

Tietosuojauudistus 

51. kehottaa neuvoston puheenjohtajavaltiota ja jäsenvaltioiden enemmistöä, joka 

kannattaa korkeatasoista tietosuojaa, osoittamaan johtajuutta ja vastuuta ja 

vauhdittamaan koko tietosuojapakettia koskevaa työtään, jotta se voidaan antaa 
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vuonna 2014 niin että unionin kansalaiset voivat nauttia paremmasta tietosuojasta jo 

lähitulevaisuudessa; 

52. korostaa, että sekä tietosuoja-asetus että tietosuojadirektiivi ovat tarpeen ihmisten 

perusoikeuksien suojaamiseksi ja siksi niitä olisi kohdeltava pakettina, joka annetaan 

samanaikaisesti, jotta varmistetaan, että kaikessa tiedonkäsittelytoiminnassa EU:ssa 

noudatetaan korkeatasoista tietosuojaa kaikissa olosuhteissa; 

Pilvipalvelut 

53. panee merkille, että edellä mainitut toimintatavat ovat vaikuttaneet kielteisesti 

yhdysvaltalaisia pilvipalveluita ja niiden tarjoajia kohtaan tunnettuun luottamukseen; 

korostaa, että eurooppalaisten pilvipalveluiden kehittäminen on keskeistä kasvun ja 

työllisyyden sekä pilvipalveluita ja niiden tarjoajia kohtaan tunnetun luottamuksen 

kannalta ja henkilötietojen korkeatasoisen suojan varmistamiseksi; 

54. toistaa olevansa vakavasti huolissaan siitä, että kolmansien maiden lainsäädännön 

alaiset tai kolmansissa maissa sijaitsevia tallennuspalvelimia käyttävät pilvipalvelujen 

tarjoajat joutuvat pakollisesti luovuttamaan pilvipalvelussa sopimusten mukaisesti 

käsiteltyjä EU:n henkilötietoja ja muita tietoja suoraan kolmansien maiden 

viranomaisille, ja siitä, että kolmansien maiden viranomaisilla ja tiedustelupalveluilla 

on oikeus käsiteltyjen henkilötietojen ja muiden tietojen suoraan etäkäyttöön; 

55. pitää valitettavana, että tiedot saadaan käyttöön usein siten, että kolmansien maiden 

viranomaiset soveltavat suoraan omaa lainsäädäntöään eivätkä oikeudellista 

yhteistyötä varten luotuja kansainvälisiä välineitä, kuten keskinäistä oikeusapua 

koskevia sopimuksia (MLA) tai muita oikeudellisen yhteistyön muotoja; 

56. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita nopeuttamaan toimia eurooppalaisen 

pilvipalvelukumppanuuden perustamiseksi; 

57. muistuttaa, että kaikkien EU:ssa palveluja tarjoavien yritysten on noudatettava 

poikkeuksetta EU:n lainsäädäntöä ja että ne ovat vastuussa mahdollisista 

rikkomuksista; 

Transatlanttinen kauppa- ja investointikumppanuussopimus (TTIP) 

58. toteaa, että EU ja Yhdysvallat käyvät neuvotteluita transatlanttisesta kauppa- ja 

investointikumppanuudesta, jolla on erittäin suuri strateginen merkitys talouskasvun 

luomiselle sekä EU:n ja Yhdysvaltojen kyvylle määritellä tulevia maailmanlaajuisia 

sääntelystandardeja; 

59. painottaa tiukasti, ottaen huomioon digitaalitalouden merkityksen EU:n ja 

Yhdysvaltojen suhteelle ja keskinäisen luottamuksen palauttamiselle, että parlamentti 

antaa hyväksyntänsä lopulliselle TTIP-sopimukselle vain sillä ehdolla, että 

sopimuksessa kunnioitetaan EU:n perusoikeuskirjassa tunnustettuja perusoikeuksia ja 

että henkilöiden yksityisyyden suojaamiseen henkilökohtaisten tietojen käsittelyssä ja 

levittämisessä sovelletaan edelleen GATS-sopimuksen XIV artiklaa; 
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Tiedustelupalvelujen demokraattinen valvonta 

60. korostaa, että tiedustelupalveluiden toiminnan valvonnan olisi perustuttava sekä 

demokraattiseen oikeutukseen (vahva oikeudellinen kehys, ennakkolupa ja 

jälkitarkastus) että riittäviin teknisiin valmiuksiin ja asiantuntemukseen, joista 

suurimmalla osalla nykyisiä EU:n ja Yhdysvaltojen valvontaelimiä on dramaattinen 

pula, erityisesti teknisistä valmiuksista; 

61. pyytää, kuten Echelon-tapauksen yhteydessä, kaikkia kansallisia parlamentteja, jotka 

eivät vielä sitä ole tehneet, ottamaan käyttöön tiedustelutoiminnan asianmukaisen 

valvonnan, josta vastaavat parlamentin jäsenet tai asiantuntijaelimet, joilla on lailliset 

tutkintavaltuudet; kehottaa kansallisia parlamentteja varmistamaan, että näillä 

valvontakomiteoilla/elimillä on riittävät resurssit, tekninen asiantuntemus ja 

oikeudelliset keinot tiedustelupalveluiden tehokkaaseen valvontaan; 

62. kehottaa perustamaan korkean tason työryhmän EU:n tason yhteistyön 

vahvistamiseksi tiedustelualalla ja yhdistämään siihen asianmukaiset 

valvontamekanismit, joissa varmistetaan demokraattinen oikeutus ja riittävät tekniset 

valmiudet; korostaa, että korkean tason työryhmän olisi tehtävä tiivistä yhteistyötä 

kansallisten parlamenttien kanssa, jotta se voi ehdottaa uusia toimia valvontaa 

koskevan yhteistyön lisäämiseksi EU:ssa; 

63. kehottaa korkean tason työryhmää määrittämään eurooppalaiset vähimmäisnormit tai 

ohjeet, jotka koskevat tiedustelupalvelujen (ennakko- ja jälkikäteis-)valvontaa ja jotka 

perustuvat olemassa oleviin parhaisiin käytäntöihin ja kansainvälisten elinten 

suosituksiin (YK, Euroopan neuvosto); 

64. kehottaa korkean tason työryhmää rajaamaan tarkasti kaiken määrätyn valvonnan 

keston, paitsi jos lupaviranomainen/valvontaviranomainen perustelee asianmukaisesti 

sen jatkamisen; 

65. kehottaa korkean tason työryhmää kehittämään avoimuuden lisäämistä koskevia 

kriteereitä, jotka perustuvat yleiseen tiedonsaannin periaatteeseen ja niin kutsuttuihin 

Tshwanen periaatteisiin1; 

66. aikoo järjestää konferenssin parlamentaaristen ja riippumattomien valvontaelinten 

kanssa vuoden 2014 loppuun mennessä; 

67. kehottaa jäsenvaltioita hyödyntämään parhaiksi havaittuja toimintatapoja parantamalla 

valvontaelintensä mahdollisuuksia tutustua tiedustelutoimintaa koskeviin tietoihin 

(mukaan luettuna salaisiksi luokitellut tiedot ja toisten palvelujen tiedot) ja 

valtuuttamalla ne tekemään vierailuja paikan päälle, vahvistamalla vahvat 

kuulusteluvaltuudet, riittävät resurssit ja teknisen asiantuntemuksen, tinkimättömän 

riippumattomuuden omista hallituksistaan sekä velvollisuuden raportoida omille 

parlamenteilleen; 

                                                 
1 Kansallista turvallisuutta ja tiedonsaantioikeutta koskevat maailmanlaajuiset periaatteet, kesäkuu 2013. 
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68. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään valvontaelinten yhteistyötä, erityisesti 

tiedustelupalvelujen kansallisten valvojien eurooppalaisen verkoston (ENNIR) 

puitteissa; 

69. kehottaa komissiota esittämään syyskuuhun 2014 mennessä ehdotuksen EU:n 

tiedusteluanalyysikeskuksen (IntCen) toiminnan oikeusperustasta sekä sen toimintaan 

mukautetuista asianmukaisista valvontamekanismeista, mukaan lukien säännöllinen 

raportointi Euroopan parlamentille; 

70. kehottaa komissiota esittämään syyskuuhun 2014 mennessä ehdotuksen kaikkiin EU:n 

viranhaltijoihin sovellettavaksi turvallisuusselvitysmenettelyksi, sillä nykyinen 

järjestelmä perustuu sen jäsenvaltion, jonka kansalaisuus heillä on, tekemään 

turvallisuusselvitykseen, ja kansallisissa järjestelmissä vaatimukset ja menettelyn 

kestot poikkeavat toisistaan, mikä johtaa parlamentin jäsenten ja heidän henkilöstönsä 

erilaiseen kohteluun; 

71. muistuttaa neuvoston hallussa olevien, muita kysymyksiä kuin yhteisen ulko- ja 

turvallisuuspolitiikan alaa koskevien turvallisuusluokiteltujen tietojen toimittamisesta 

Euroopan parlamentille ja niiden käsittelemisestä Euroopan parlamentissa Euroopan 

parlamentin ja neuvoston välillä tehdyn toimielinten sopimuksen määräyksistä, joita 

olisi käytettävä valvonnan parantamiseksi EU:n tasolla; 

EU:n virastot 

72. kehottaa Europolin yhteistä valvontaelintä tekemään kansallisten 

tietosuojaviranomaisten kanssa yhteisen tutkimuksen ennen vuoden 2014 loppua, jotta 

selvitetään, ovatko kansalliset viranomaiset hankkineet Europolin kanssa jaetut tiedot 

ja henkilötiedot laillisesti, erityisesti jos tiedot olivat alun perin EU:n tai kolmannen 

maan tiedustelupalveluiden hankkimia, ja onko toteutettu tarvittavat toimenpiteet, jotta 

estetään tällaisten tietojen käyttäminen ja levittäminen eteenpäin;  

73. kehottaa Europolia pyytämään jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia aloittamaan 

toimivaltuuksiensa mukaisesti tutkimukset mahdollisista tietoverkkorikoksista ja 

verkkohyökkäyksistä, joihin hallitukset tai yksityiset toimijat ovat syyllistyneet 

tutkimuksen kohteena olevan toiminnan yhteydessä; 

Sananvapaus 

74. ilmaisee syvän huolensa lehdistönvapauteen kohdistuvista uhkista ja valtion 

viranomaisten harjoittaman uhkailun tukahduttavasta vaikutuksesta toimittajiin, 

erityisesti journalistisen lähdesuojan osalta; toistaa aiheesta ”EU:n perusoikeuskirja: 

tiedotusvälineiden vapauden yleiset edellytykset EU:ssa” 21. toukokuuta 2013 

antamassaan päätöslauselmassa esittämänsä kehotukset;  
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75. katsoo, että David Mirandan pidättäminen ja hänen hallussaan olleen aineiston 

takavarikoiminen vuonna 2000 annetun terrorismin vastaisen lain nojalla (ja myös 

Guardianille esitetty pyyntö tuhota tai luovuttaa aineisto) merkitsi puuttumista 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10 artiklassa ja EU:n perusoikeuskirjan 

11 artiklassa vahvistettuun sananvapauteen; 

76. kehottaa komissiota esittämään ehdotuksen kattavaksi tietovuotajien 

suojelukehykseksi EU:ssa, jossa kiinnitetään erityistä huomiota tiedustelualan 

tietovuotojen erityispiirteisiin, sillä rahoitusalan tietovuotoja koskevat säännökset 

voivat olla siihen nähden riittämättömiä, ja jossa on tiukat koskemattomuustakeet; 

EU:n tietoturva 

77. huomauttaa, että viimeaikaiset tapahtumat osoittavat selvästi EU:n ja erityisesti EU:n 

toimielinten, jäsenvaltioiden hallitusten ja parlamenttien, eurooppalaisten 

suuryritysten, Euroopan tietoteknisen infrastruktuurin ja verkostojen äärimmäisen 

haavoittuvuuden kehittyneille hyökkäyksille, joissa käytetään monimutkaisia 

ohjelmistoja; panee merkille, että nämä hyökkäykset edellyttävät sellaisia taloudellisia 

ja henkilöresursseja, että ne ovat todennäköisesti lähtöisin ulkomaiden hallitusten 

lukuun toimivista valtiollisista elimistä tai jopa tiettyjen niitä tukevien EU:n 

jäsenvaltioiden hallituksista; pitää tässä yhteydessä Belgacomin järjestelmiin 

tunkeutumista tai salakuuntelua koskevaa tapausta huolestuttavana esimerkkinä 

hyökkäyksestä EU:n tietoteknisiä valmiuksia vastaan; 

78. katsoo, että tämän kriisin laukaisseita paljastuksia viestinnän laajamittaisesta 

valvonnasta voidaan hyödyntää EU:n mahdollisuutena ottaa aloite käsiinsä ja kehittää 

keskipitkällä aikavälillä keskeinen voimavara, itsenäiset tietotekniset valmiudet; 

kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita tukemaan julkisten hankintojen avulla tällaisten 

valmiuksien kehittämistä EU:ssa tekemällä EU:n turvallisuutta ja yksityisyyttä 

koskevista normeista keskeisen vaatimuksen tietotekniikan hyödykkeitä ja palveluita 

koskevissa julkisissa hankinnoissa; 

79. on erittäin huolissaan tiedoista, joiden mukaan ulkomaiset tiedustelupalvelut pyrkivät 

heikentämään tietoturvastandardeja ja rakentamaan takaportteja moniin 

tietojärjestelmiin;  

80. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita, komissiota, neuvostoa ja Eurooppa-neuvostoa 

tarttumaan kysymykseen siitä, että EU:lta puuttuu vaarallisella tavalla 

riippumattomuutta tietotekniikan välineiden, yhtiöiden ja toimittajien (laitteistot, 

ohjelmistot, palvelut ja verkot) sekä salaustekniikan valmiuksien suhteen; 

81. kehottaa komissiota, standardointielimiä ja Euroopan verkko- ja tietoturvavirastoa 

(ENISA) kehittämään syyskuuhun 2014 mennessä tietojärjestelmille, verkoille ja 

palveluille, pilvipalvelut mukaan lukien, turvallisuutta ja yksityisyyttä koskevat 

vähimmäisnormit, jotta EU:n kansalaisten henkilötietoja voidaan suojella paremmin; 

katsoo, että tällaiset normit olisi määritettävä avoimessa ja demokraattisessa 

prosessissa eikä yksittäisen valtion, elimen tai monikansallisen yhtiön johdolla; 

katsoo, että lainvalvontaan ja tiedusteluun liittyvät oikeutetut huolenaiheet on toki 



 

PE526.085v02-00 30/55 PR\1014703FI.doc 

FI 

otettava huomioon terrorismin torjunnan tukemiseksi, mutta ne eivät saisi johtaa 

kaikkien tietojärjestelmien luotettavuuden yleiseen heikentämiseen; 

82. huomauttaa, että sekä puhelinyhtiöt että televiestintäalan kansalliset 

sääntelyviranomaiset ovat selkeästi laiminlyöneet käyttäjiensä ja asiakkaidensa 

tietoturvan; kehottaa komissiota käyttämään sähköisen viestinnän 

tietosuojadirektiiviin ja televiestinnän puitedirektiiviin perustuvia nykyisiä 

toimivaltuuksiaan viestinnän luottamuksellisuuden suojan vahvistamiseksi 

toteuttamalla toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että päätelaitteet ovat yhteensopivia 

käyttäjien henkilötietojen valvomista ja suojaamista koskevan oikeuden kanssa, ja 

varmistetaan televiestintäverkkojen ja -palveluiden turvallisuuden korkea taso, myös 

vaatimalla alan viimeisimmän kehityksen mukaista viestinnän salausta; 

83. kannattaa EU:n tietoverkkostrategiaa, mutta katsoo, että se ei kata kaikkia mahdollisia 

uhkia ja että se pitäisi ulottaa kattamaan valtioiden vihamielinen toiminta; 

84. kehottaa komissiota esittämään tammikuuhun 2015 mennessä toimintasuunnitelman 

EU:n itsenäisyyden lisäämiseksi tietotekniikan alalla, mukaan luettuna 

johdonmukaisempi lähestymistapa EU:n tietoteknisten valmiuksien parantamiseen 

(esimerkiksi tietojärjestelmät, laitteistot, palvelut, pilvipalvelut, salaus ja 

tunnistamisen estäminen) ja kriittisen tietotekniikkainfrastruktuurin suojelu (myös 

omistajuuden ja haavoittuvuuden näkökulmasta); 

85. kehottaa komissiota arvioimaan seuraavassa Horisontti 2020 -toimintaohjelmassa, 

olisiko kohdistettava lisää voimavaroja EU:n tutkimuksen, kehittämisen, innovoinnin 

ja koulutuksen edistämiseen tietotekniikan alalla erityisesti yksityisyyden suojaa 

tehostavassa tekniikassa ja infrastruktuurissa, salauksessa, turvallisessa 

tietojenkäsittelyssä, avoimen lähdekoodin turvallisuusratkaisuissa ja 

tietoyhteiskunnassa; 

86. pyytää komissiota kartoittamaan nykyiset vastuut ja tarkastelemaan viimeistään 

kesäkuuhun 2014 mennessä, tarvitaanko Europolin verkkorikostorjuntakeskukselle, 

ENISAlle, CERT–EU:lle (tietotekniikan kriisiryhmä) ja Euroopan 

tietosuojavaltuutetulle laajemmat valtuudet, parempaa koordinointia ja/tai lisää 

resursseja ja teknisiä valtuuksia, jotta ne voivat tutkia tehokkaammin tietotekniikkaan 

liittyviä merkittäviä rikkomuksia EU:ssa ja suorittaa (tai avustaa jäsenvaltioiden ja 

EU:n elimiä suorittamaan) paikan päällä näitä rikkomuksia koskevia teknisiä 

tutkimuksia; 

87. katsoo, että EU:n tueksi olisi perustettava EU:n tietotekniikan akatemia, johon kootaan 

kaikkien asiaan liittyvien alojen Euroopan parhaat asiantuntijat, joiden tehtävänä on 

antaa kaikille EU:n toimielimille ja elimille tietotekniikkaa koskevaa tieteellistä 

neuvontaa, myös turvallisuuteen liittyvistä strategioista; pyytää komissiota 

perustamaan ensimmäisenä askeleena riippumattoman tieteellisten asiantuntijoiden 

paneelin; 

88. kehottaa Euroopan parlamentin pääsihteeristöä tekemään viimeistään syyskuuhun 

2014 mennessä perinpohjaisen tarkastelun ja arvion Euroopan parlamentin tietoturvan 

luotettavuudesta, siten, että niissä keskitytään rahoitusmahdollisuuksiin, 
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henkilöresursseihin, teknisiin valmiuksiin, sisäiseen organisaatioon ja kaikkiin 

merkittäviin näkökohtiin, jotta saavutetaan parlamentin tietojärjestelmien 

turvallisuuden korkea taso; katsoo, että tässä arviossa olisi vähintään analysoitava 

tiedot ja esitettävä suositukset seuraavista kysymyksistä: 

 säännöllisten, tiukkojen ja riippumattomien tietoturvatarkastusten ja 

tunkeutumistestauksen tarve ja ulkopuolisten tietoturva-asiantuntijoiden 

valitseminen varmistamalla avoimuus ja takeet heidän valtuuksistaan suhteessa 

kolmansiin maihin tai kaikentyyppisiin omiin etuihin;

 erityisten tietoturvallisuutta/yksityisyyden suojaa koskevien vaatimusten 

sisällyttäminen uusia tietojärjestelmiä koskeviin tarjouskilpailumenettelyihin, 

mukaan lukien mahdollinen vaatimus avoimen lähdekoodin ohjelmistojen 

käytöstä hankinnan ehtona;

 luettelo yhdysvaltalaisyrityksistä, joilla on sopimus Euroopan parlamentin 

kanssa tietotekniikan ja televiestinnän aloilla, ottaen huomioon NSA:n 

esimerkiksi RSA:n kanssa tekemiä sopimuksia koskevat paljastukset (yhtiö 

jonka tuotteita Euroopan parlamentti käyttää oletettavasti suojatakseen 

jäsentensä ja henkilöstönsä tietojen etäkäyttöä);

 EU:n toimielinten tietojärjestelmissään käyttämien ulkopuolisten kaupallisten 

ohjelmistojen luotettavuus ja kestävyys EU:n tai kolmansien maiden 

viranomaisten ja tiedustelupalveluiden suorittaman järjestelmään 

tunkeutumisen tapauksessa;

 avoimen lähdekoodin järjestelmien käytön lisääminen ja valmiina ostettavien 

kaupallisten järjestelmien käytön vähentäminen;

 kannettavien välineiden (työssä käytettävät tai yksityiset älypuhelimet ja 

taulutietokoneet) lisääntyneen käytön vaikutukset järjestelmän tietoturvaan;

 Euroopan parlamentin eri työskentelypaikkakuntien välisen viestinnän ja 

Euroopan parlamentissa käytettävien tietojärjestelmien turvallisuus;

 Euroopan parlamentin tietojärjestelmiin kuuluvien palvelinten ja tietokeskusten 

käyttö ja sijainti ja seuraukset järjestelmien turvallisuudelle ja toimivuudelle;

 nykyisten tietoturvaloukkauksia koskevien sääntöjen täytäntöönpano 

käytännössä ja yleisesti saatavilla olevien televerkkojen tarjoajien 

toimivaltaisille viranomaisille viipymättä tekemät ilmoitukset;

 pilvipalveluiden käyttö parlamentissa, mukaan luettuna tiedot siitä, minkä 

tyyppisiä tietoja pilvipalveluihin on tallennettu, miten sisältö ja sen 

käyttöoikeus on suojattu, missä pilvipalvelut sijaitsevat sekä selvitys 

tietosuojaan sovellettavasta oikeusjärjestelmästä;
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 suunnitelma salaustekniikan käytön lisäämiseksi, erityisesti aitouden päästä 

päähän varmistava salaus kaikille tietotekniikka- ja viestintäpalveluille, kuten 

pilvipalveluille, sähköpostille, pikaviesteille ja puheluille;

 sähköisen allekirjoituksen käyttäminen sähköpostissa;

 arvio GNU Privacy Guard -ohjelman käyttämisestä sähköpostin 

oletusarvoisena salausstandardina, mikä mahdollistaisi sähköisen 

allekirjoituksen käyttämisen samanaikaisesti;

 mahdollisuus perustaa Euroopan parlamenttiin turvallinen pikaviestipalvelu, 

jolla varmistetaan turvallinen viestintä, sillä palvelin näkisi vain salatun 

sisällön;

89. kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä ja virastoja, erityisesti Eurooppa-neuvostoa, 

neuvostoa, Euroopan ulkosuhdehallintoa (myös EU:n edustustoja), komissiota, 

tuomioistuinta ja Euroopan keskuspankkia toteuttamaan samanlaisen toimenpiteen 

viimeistään joulukuuhun 2014 mennessä; pyytää jäsenvaltioita tekemään 

vastaavanlaisia arviointeja; 

90. korostaa, että EU:n ulkoisen toiminnan osalta olisi arvioitava siihen liittyvät 

rahoitustarpeet ja ryhdyttävä viipymättä ensimmäisiin toimenpiteisiin Euroopan 

ulkosuhdehallinnon kohdalla, ja että vuoden 2015 talousarvioesityksessä on 

osoitettava riittävästi määrärahoja; 

91. katsoo, että vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella käytettäviä mittavia 

tietojärjestelmiä, kuten Schengenin tietojärjestelmää (SIS II), viisumitietojärjestelmää, 

Eurodac-järjestelmää ja mahdollisia tulevia järjestelmiä olisi kehitettävä ja käytettävä 

siten että varmistetaan, että Yhdysvaltojen Patriot Act -lain nojalla tekemien pyyntöjen 

seurauksena tietoturva ei vaarannu; pyytää vapauden, turvallisuuden ja oikeuden 

alueeseen liittyvien laaja-alaisten tietojärjestelmien operatiivisesta hallinnoinnista 

vastaavaa virastoa (eu-LISA) raportoimaan käytössä olevien järjestelmien 

luotettavuudesta vuoden 2014 loppuun mennessä; 

92. kehottaa komissiota ja Euroopan ulkosuhdehallintoa ryhtymään toimiin 

kansainvälisellä tasolla, erityisesti YK:ssa, ja yhteistyössä asiaankuuluvien 

kumppaneiden (kuten Brasilian) kanssa ja toteuttamaan internetin demokraattista 

hallintoa koskevan EU:n strategian, jotta estetään kaikkien yksittäisten tahojen, 

yritysten tai maiden sopimaton vaikuttaminen ICANNin ja IANAn toimintaan 

varmistamalla kaikkien asiaankuuluvien osapuolten asianmukainen edustus näissä 

elimissä; 

93. kehottaa arvioimaan uudelleen internetin yleistä rakennetta tietovirtojen ja tiedon 

varastoinnin osalta pyrkimällä edistämään tietojen mahdollisimman vähäistä 

keräämistä ja lisäämään avoimuutta ja vähentämään käsittelemättömien tietojen 

keskitettyä massasäilyttämistä sekä välttämään liikenteen turhaa reitittämistä sellaisten 

maiden alueen kautta, jotka eivät noudata perusoikeuksien, tietosuojan ja 

yksityisyyden perusvaatimuksia; 
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94. kehottaa jäsenvaltioita yhteistyössä ENISAn, Europolin 

verkkorikostorjuntakeskuksen, tietotekniikan kriisiryhmien (CERT) ja kansallisten 

tietosuojaviranomaisten sekä verkkorikollisuutta käsittelevien yksiköiden kanssa 

aloittamaan valistuskampanjan, jotta kansalaiset voivat tehdä tietoisemman valinnan 

siitä, mitä henkilötietoja he antavat internetiin ja miten heitä voidaan suojella 

paremmin, myös ”digitaalisen hygienian”, salauksen ja turvallisten pilvipalveluiden 

avulla ja hyödyntäen kaikin tavoin yleispalveludirektiivissä tarkoitettua yleiseen etuun 

liittyvän tiedon mekanismia; 

95. kehottaa komissiota syyskuuhun 2014 mennessä arvioimaan mahdollisuuksia 

kannustaa laitteistojen ja ohjelmistojen valmistajia parantamaan tuotteidensa 

turvallisuutta ja yksityisyydensuojaa oletusominaisuuksilla, mukaan luettuna 

mahdollisuus ottaa käyttöön valmistajille määritelty oikeudellinen vastuu 

korjaamattomista tunnetuista heikkouksista tai salaisten takaporttien asentamisesta 

sekä sopimatonta ja kohtuutonta henkilötietojen laajamittaista keräämistä jarruttavia 

tekijöitä ja tarvittaessa esittämään lainsäädäntöehdotuksia; 

Luottamuksen palauttaminen 

96. katsoo, että tämä tutkimus on osoittanut, että Yhdysvaltojen pitää palauttaa 

kumppaneidensa luottamus, sillä kyse on ensisijaisesti Yhdysvaltojen 

tiedustelupalveluiden toiminnasta; 

97. huomauttaa, että syntynyt luottamuskriisi ulottuu  

 yhteistyön henkeen EU:ssa, sillä eräät kansalliset tiedustelutoimet ovat omiaan 

vaarantamaan unionin tavoitteiden saavuttamisen;

 kansalaisiin, jotka huomaavat, etteivät pelkästään kolmannet maat tai 

monikansalliset yhtiöt, vaan myös heidän omat hallituksensa saattavat vakoilla 

heitä;

 oikeusvaltioperiaatteen noudattamiseen ja demokraattisten takeiden 

uskottavuuteen digitaalisessa yhteiskunnassa;

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä 

98. muistuttaa EU:n jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen merkittävästä historiallisesta ja 

strategisesta kumppanuudesta, jonka perustana on yhteinen usko demokratiaan, 

oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin; 

99. katsoo, että Yhdysvaltojen harjoittama kansalaisten joukkoseuranta ja poliittisten 

johtajien vakoilu ovat aiheuttaneet vakavaa vahinkoa EU:n ja Yhdysvaltojen suhteille 

ja vaikuttaneet kielteisesti EU:ssa toimivia yhdysvaltalaisia organisaatioita kohtaan 

tunnettuun luottamukseen; katsoo, että tilannetta on pahentanut entisestään se, että 

Yhdysvaltojen lainsäädännössä EU:n kansalaisille ei ole säädetty oikeudellisia tai 

hallinnollisia muutoksenhakukeinoja erityisesti tiedustelutarkoituksiin liittyvien 

valvontatoimien yhteydessä; 
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100. toteaa, että EU:n ja Yhdysvaltojen edessä olevien maailmanlaajuisten haasteiden 

valossa transatlanttista kumppanuutta on entisestään vahvistettava ja että on 

elintärkeää, että transatlanttinen yhteistyö terrorismin torjunnassa jatkuu; painottaa 

kuitenkin, että Yhdysvaltojen on toteutettava selkeitä toimenpiteitä palauttaakseen 

luottamuksen ja korostaakseen uudelleen kumppanuuden taustalla olevia yhteisiä 

perusarvoja; 

101. on valmis osallistumaan aktiivisesti vuoropuheluun Yhdysvaltojen edustajien kanssa 

niin että valvontatoiminnan uudistamisesta ja tiedustelutoiminnan valvonnan 

uudelleentarkastelusta Yhdysvalloissa käytävässä julkisessa ja parlamentaarisessa 

keskustelussa otetaan huomioon unionin kansalaisten yksityisyyteen liittyvät oikeudet, 

taataan yhtäläiset tiedonsaantioikeudet ja yksityisyyden suoja yhdysvaltalaisissa 

tuomioistuimissa sekä lopetetaan nykyinen syrjintä; 

102. korostaa, että on tehtävä välttämättömiä uudistuksia ja eurooppalaisille on annettava 

takeet siitä, että valvonnan ja tietojenkäsittelyn käyttämistä 

ulkomaantiedustelutarkoituksiin rajoitetaan selkeästi määritellyillä ehdoilla ja että se 

liittyy terrorismia tai rikollista toimintaa koskevaan perusteltuun epäilyyn tai 

erityiseen syyhyn; korostaa, että tähän tarkoitukseen on kohdistettava läpinäkyvää 

oikeudellista valvontaa; 

103. katsoo, että amerikkalaisilta kumppaneiltamme vaaditaan selviä poliittisia signaaleja, 

jotka osoittavat, että Yhdysvallat osaa erottaa liittolaiset vastustajistaan; 

104. kehottaa komissiota ja Yhdysvaltojen hallintoa käsittelemään kysymystä unionin 

kansalaisten tiedonsaantia ja oikeudellista muutoksenhakua koskevista oikeuksista 

lainvalvontatarkoituksissa tehtäviä tiedonsiirtoja koskevasta EU:n ja Yhdysvaltojen 

puitesopimuksesta parhaillaan käytävissä neuvotteluissa ja saattamaan ne päätökseen 

EU:n ja Yhdysvaltojen oikeus- ja sisäasiain ministerien kokouksessa 18. marraskuuta 

2013 tehtyjen sitoumusten mukaisesti ennen kesää 2014; 

105. kannustaa Yhdysvaltoja liittymään yksilöiden suojelusta henkilötietojen 

automaattisessa tietojenkäsittelyssä tehtyyn Euroopan neuvoston yleissopimukseen, 

kuten se liittyi vuonna 2001 tehtyyn tietoverkkorikollisuutta koskevaan Euroopan 

neuvoston yleissopimukseen ja vahvisti siten transatlanttisten liittolaisten yhteistä 

oikeusperustaa; 

106. kehottaa EU:n toimielimiä tarkastelemaan mahdollisuutta laatia Yhdysvaltojen kanssa 

menettelysäännöt, joilla taattaisiin, että Yhdysvallat ei kohdista EU:n toimielimiin ja 

tiloihin minkäänlaista vakoilua; 

Euroopan unionin sisällä 

107. katsoo myös, että EU:n jäsenvaltioiden osallisuus ja toiminta ovat johtaneet 

luottamuksen rapautumiseen; katsoo, että vain täydellinen selvyys valvontatoimien 

tarkoituksesta ja keinoista, julkinen keskustelu ja viime kädessä lainsäädännön 

muuttaminen, myös oikeudellista ja parlamentaarista valvontaa vahvistamalla, voi 

palauttaa menetetyn luottamuksen; 
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108. on tietoinen, että eräät EU:n jäsenvaltiot harjoittavat kahdenkeskistä viestintää 

Yhdysvaltojen viranomaisten kanssa vakoilusyytöksistä ja että jotkut niistä ovat 

sopineet (Yhdistynyt kuningaskunta) tai aikovat sopia (Saksa, Ranska) ns. vakoilun 

vastaisista järjestelyistä; korostaa, että näiden jäsenvaltioiden on toimittava koko EU:n 

etujen mukaisesti; 

109. katsoo, että tällaiset järjestelyt eivät saisi olla EU:n perussopimusten vastaisia, 

erityisesti vilpittömän yhteistyön periaatteen (SEU-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta) 

osalta, tai heikentää yleisesti EU:n politiikkaa ja erityisesti sisämarkkinoita, 

tasapuolista kilpailua ja taloudellista, teollista ja sosiaalista kehitystä; varaa itselleen 

oikeuden käynnistää perussopimusten mukaiset menettelyt, jos tällaisten järjestelyiden 

osoitetaan olevan ristiriidassa unionin yhteenkuuluvuuden tai sen perustana olevien 

keskeisten periaatteiden kanssa; 

Kansainvälisesti 

110. kehottaa komissiota esittämään tammikuuhun 2015 mennessä internetin 

demokraattista hallintoa koskevan EU:n strategian; 

111. kehottaa jäsenvaltioita seuraamaan tietosuojavaltuutettujen 35. kansainvälisessä 

konferenssissa esitettyä kehotusta tukea kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia 

koskevan kansainvälisen yleissopimuksen 17 artiklaan tehtävää lisäpöytäkirjaa, jonka 

olisi perustuttava kansainvälisessä konferenssissa kehitettyihin ja siellä kannatettuihin 

normeihin sekä yleissopimukseen tehtyyn yleishuomautukseen nro 16, jotta 

tietosuojaa ja yksityisyyden suojaa varten saadaan maailmanlaajuisesti 

soveltamiskelpoiset normit oikeusvaltioperiaatteen mukaisesti; pyytää korkeaa 

edustajaa / komission varapuheenjohtajaa ja Euroopan ulkosuhdehallintoa toimimaan 

ennakoivasti; 

112. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään johdonmukaisen ja vahvan strategian YK:ssa ja 

tukemaan erityisesti Brasilian ja Saksan ajamaa päätöslauselmaa oikeudesta 

yksityisyyteen digitaalisella aikakaudella sellaisena kuin se hyväksyttiin YK:n 

yleiskokouksen kolmannessa komiteassa (ihmisoikeuskomitea) 27. marraskuuta 2013; 

Ensisijainen suunnitelma: Eurooppalainen digitaalinen habeas corpus  

113. päättää toimittaa EU:n kansalaisille, toimielimille ja jäsenvaltioille edellä mainitut 

suositukset seuraavan vaalikauden ensisijaiseksi suunnitelmaksi; 

114. päättää käynnistää Eurooppalaisen digitaalisen habeas corpuksen yksityisyyden 

suojaamiseksi, joka perustuu seuraaviin seitsemään toimeen Euroopan parlamentin 

valvonnassa: 

Toimi 1: tietosuojapaketin hyväksyminen vuonna 2014; 

Toimi 2: EU:n ja Yhdysvaltojen puitesopimuksen saaminen päätökseen siten, että 

varmistetaan unionin kansalaisille asianmukaiset muutoksenhakukeinot, jos tietoja 

siirretään EU:sta Yhdysvaltoihin lainvalvontatarkoituksessa; 
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Toimi 3: keskeytetään safe harbor -sopimuksen soveltaminen, kunnes on tehty 

kattava uudelleentarkastelu ja tilkitty nykyiset porsaanreiät varmistaen, että 

henkilötietoja voidaan siirtää unionista Yhdysvaltoihin kaupallisessa tarkoituksessa 

ainoastaan jos noudatetaan korkeatasoisimpia EU:n vaatimuksia; 

Toimi 4: keskeytetään TFTP-sopimuksen soveltaminen, kunnes (i) neuvottelut 

puitesopimuksesta on saatu päätökseen; (ii) on tehty perusteellinen tutkimus EU:n 

analyysin perusteella ja kaikki parlamentin 23. lokakuuta antamassa 

päätöslauselmassa esitetyt huolenaiheet on käsitelty asianmukaisesti; 

Toimi 5: suojellaan oikeusvaltioperiaatetta ja unionin kansalaisten perusoikeuksia 

keskittyen erityisesti lehdistönvapauteen ja salassapitovelvollisuuteen (myös 

lakimiehen ja asiakkaan suhteissa) kohdistuviin uhkiin sekä tietovuotajien suojelun 

tehostamiseen; 

Toimi 6: kehitetään Euroopan tietoteknisen itsenäisyyden strategia (kansallisella ja 

EU:n tasolla); 

Toimi 7: kehitetään EU:sta keskeinen toimija internetin demokraattisen ja 

puolueettoman hallinnon edistämisessä; 

115. kehottaa EU:n toimielimiä ja jäsenvaltioita tukemaan ja edistämään eurooppalaista 

digitaalista habeas corpusta; sitoutuu toimimaan unionin kansalaisten oikeuksien 

valvojana täytäntöönpanon seuraamisessa seuraavalla aikataululla: 

 huhti–heinäkuu 2014: LIBE-valiokunnan tutkimusryhmään perustuva 

seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata uusia paljastuksia tiedotusvälineissä 

tutkimuksen kohteena olevista kysymyksistä ja valvoa tämän päätöslauselman 

täytäntöönpanoa; 

heinäkuusta 2014 eteenpäin: pysyvä valvontamekanismi tiedonsiirroille ja 

oikeussuojakeinoille asiasta vastaavassa valiokunnassa; 

 kevät 2014: virallinen kehotus Eurooppa-neuvostolle eurooppalaisen 

digitaalisen habeas corpuksen sisällyttämiseksi SEUT-sopimuksen 68 artiklan 

nojalla hyväksyttäviin suuntaviivoihin;  

 syksy 2014: sitoutuminen siihen, että eurooppalainen digitaalinen habeas 

corpus ja siihen liittyvät suositukset ovat keskeinen kriteeri seuraavaa 

komissiota hyväksyttäessä; 

 2014-2015: luottamusta, tietoturvaa ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä 

työryhmä kutsutaan koolle säännöllisesti Euroopan parlamentin ja 

Yhdysvaltojen kongressin ja muidenkin asianomaisten kolmansien maiden, 

kuten Brasilian, parlamenttien välillä; 

 2014-2015: konferenssi Euroopan kansallisissa parlamenteissa 

tiedustelutoiminnan valvonnasta vastaavien elinten kanssa; 
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 2015: konferenssi, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia korkean tason 

asiantuntijoita tietoturvaan liittyvillä eri aloilla (mukaan lukien matematiikka, 

salaustekniikka ja yksityisyyden suojaa tehostava tekniikka) EU:n 

tietotekniikkastrategian edistämiseksi seuraavalla vaalikaudella;

116. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, 

neuvostolle, komissiolle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, kansallisille 

tietosuojaviranomaisille, Euroopan tietosuojavaltuutetulle, eu-LISAlle, ENISAlle, 

perusoikeusvirastolle, 29 artiklan mukaiselle tietosuojatyöryhmälle, Euroopan 

neuvostolle, Amerikan yhdysvaltojen kongressille, Yhdysvaltojen hallinnolle, 

Brasilian liittotasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä 

Yhdistyneiden kansakuntien pääsihteerille. 
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PERUSTELUT 

 
”Suvereenin tehtävä, olipa kyseessä monarkki tai kokous, on se päämäärä, 

jota varten suvereenin valta hänelle uskottiin, 

nimittäin kansan turvallisuudesta huolehtiminen” 

Hobbes, Leviathan (kappale XXX) 

 

“Emme voi suositella yhteiskuntaamme muille poikkeamalla perustavanlaatuisista normeista, joiden  

 vuoksi se on suosittelemisen arvoinen”  

 Lord Bingham of Cornhill, 

Englannin ja Walesin korkeimman oikeuden entinen presidentti (Lord Chief Justice) 

 

 

Menetelmä 

LIBE-valiokunnan selvitysryhmälle oli annettu erittäin vaativa tehtävä toteuttaa täysistunnon 

toimeksianto1, joka oli unionin kansalaisten sähköisen viestinnän laajamittaista valvontaa 

koskevan tutkimuksen tekeminen erittäin nopeassa aikataulussa, alle kuudessa kuukaudessa. 

Tänä aikana se järjesti yli 15 kuulemistilaisuutta, joissa käsiteltiin jokaista 4. heinäkuuta 

annetussa päätöslauselmassa määriteltyä erityisalaa ja jotka perustuivat eri tiedon aloja ja 

taustoja laajasti edustaneiden EU:n ja Yhdysvaltojen asiantuntijoiden lausuntoihin: EU:n 

toimielimet, kansalliset parlamentit, Yhdysvaltojen kongressi, akateemikot, toimittajat, 

kansalaisjärjestöt, turvallisuus- ja teknologia-alan asiantuntijat ja yksityiset yritykset. Lisäksi 

LIBE-valiokunnan valtuuskunta vieraili Washingtonissa 28.–30. lokakuuta 2013 ja tapasi sekä 

toimeenpanovallan että lainsäädäntövallan edustajia (tutkijoita, juristeja, turvallisuusalan 

asiantuntijoita ja liike-elämän edustajia)2. Ulkoasiainvaliokunnan (AFET) valtuuskunta oli 

myös kaupungissa samaan aikaan. Joitakin kokouksia pidettiin yhdessä. 

Esittelijä, eri poliittisten ryhmien varjoesittelijät3 ja kolme AFET-valiokunnan jäsentä4 ovat 

laatineet useita työasiakirjoja5, joiden avulla on tehty esitys selvityksen keskeisistä 

päätelmistä. Esittelijä haluaa kiittää kaikkia varjoesittelijöitä ja ulkoasiainvaliokunnanjäseniä 

heidän koko vaativan prosessin aikana tekemästään tiiviistä yhteistyöstä ja korkeatasoisesta 

sitoutumisestaan. 

Ongelman laajuus 

Turvallisuuden painottaminen entistä enemmän yhdessä teknisen kehityksen kanssa on 

antanut valtioille mahdollisuudet saada kansalaisistaan enemmän tietoa kuin koskaan 

aiemmin. Tiedustelupalvelut pystyvät keräämään viestien sisältöä koskevaa tietoa ja 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-

prov(2013)0322_en.pdf 
2 Katso Washingtonin valtuuskunnan raportti. 
3 Katso liite 1. 
4 Luettelo varjoesittelijöistä: Axel Voss (EPP), Sophia in’t Veld (ALDE), Jan Philipp Albrecht (GREENS/ALE), 

Timothy Kirkhope (EFD), Cornelia Ernst (GUE).  
5 Luettelo AFET-valiokunnan jäsenistä: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra (EPP), Ana Gomes (S&D), 

Annemie Neyts-Uyttebroeck (ALDE). 

http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/2009_2014/documents/ta/04/07/2013%20-%200322/p7_ta-prov(2013)0322_en.pdf
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metatietoja sekä seuraamaan kansalaisten sähköisten välineiden, kuten älypuhelinten ja 

taulutietokoneiden, käyttöä ja siksi saamaan henkilöstä tietoonsa oikeastaan lähes kaiken. 

Tämä on muiden tekijöiden ohella muuttanut olennaisesti tiedustelupalvelujen 

työskentelyä ja menettelytapoja siten, että ne ovat siirtyneet perinteisestä kohdennetun 

valvonnan mallista, joka on välttämätön ja oikeasuhteinen terrorismin 

torjuntatoimenpide, laajamittaisiin valvontajärjestelmiin. 

Laajamittaisen valvonnan lisäämisestä ei ole käyty julkista keskustelua tai päätetty 

demokraattisesti. Tarvitaan keskustelua valvonnan tarkoituksesta ja laajuudesta sekä 

sen asemasta demokraattisessa yhteiskunnassa. Onko Edward Snowdenin paljastusten 

aiheuttama tilanne merkki yhteiskunnan yleisestä muutoksesta siten, että ollaan 

valmiita hyväksymään yksityisyyden loppu turvallisuutta vastaan. Onko yksityisyyden ja 

intimiteettisuojan loukkaaminen niin laajaa, että rikollisten lisäksi myös atk-alan yrityksillä ja 

turvallisuuspalveluilla on mahdollisuudet tietää jokainen yksityiskohta ihmisen elämästä? 

Onko tämä jotain, joka pitää vain hyväksyä ilman sen suurempia keskusteluja? Vai onko 

lainsäätäjällä vastuu mukauttaa politiikkaa ja käytettävissä olevia oikeudellisia keinoja riskien 

rajoittamiseksi ja uusien vahinkojen ehkäisemiseksi siltä varalta, että valtaan pääsisi 

vähemmän demokraattisia voimia? 

Massiivisen valvonnan aiheuttamat reaktiot ja julkinen keskustelu  

Keskustelua laajamittaisesta valvonnasta ei käydä samalla tavalla kaikkialla EU:ssa. Joissakin 

jäsenvaltioissa on käyty tuskin lainkaan julkista keskustelua ja tiedotusvälineiden kiinnittämä 

huomio vaihtelee. Saksa vaikuttaa olevan maa, jossa paljastuksiin on reagoitu kaikkein 

voimakkaimmin ja julkinen keskustelu niiden seurauksista on levinnyt laajalle. Yhdistyneessä 

kuningaskunnassa ja Ranskassa reaktiot näyttävät olevan Guardianin ja Le Monden 

tutkimuksista huolimatta rajallisempia, mikä on yhdistetty niiden tiedustelupalveluiden 

väitettyyn osallistumiseen NSA:n toimintaan. Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja 

sisäasioiden valiokunnan selvitystyön yhteydessä on voitu kuulla Belgian, Alankomaiden, 

Tanskan ja jopa Norjan tiedustelun valvontaelinten arvokkaita lausuntoja, mutta Ison-

Britannian ja Ranskan parlamentit ovat kieltäytyneet osallistumasta. Nämä eroavaisuudet 

osoittavat taas, että valvonta näissä asioissa EU:ssa on tasoltaan hyvin kirjavaa ja että 

parlamentaaristen valvontaelinten välillä tarvitaan lisää yhteistyötä. 

Sen jälkeen kun Edward Snowdenin paljastukset julkaistiin tiedotusvälineissä, julkinen 

keskustelu on perustunut lähinnä kahdentyyppisiin reaktioihin. Toiset kieltävät julkaistujen 

tietojen oikeellisuuden väittämällä, että suurin osa viestinten raporteista perustuu väärään 

tulkintaan. Lisäksi monet asettavat kyseenalaiseksi paljastusten pätevyyden vedoten 

syytöksiin, että ne aiheuttavat riskin kansalliselle turvallisuudelle ja terrorismin torjunnalle, 

vaikka eivät sinänsä kiistä paljastusten oikeellisuutta. 

Toisaalta on niitä, jotka katsovat, että paljastetuista tiedoista on käytävä tietoon perustuvaa 

julkista keskustelua, koska ne aiheuttavat niin valtavia ongelmia demokratian kannalta 

keskeisiin kysymyksiin, kuten oikeusvaltioperiaate, perusoikeudet, kansalaisten yksityisyys, 

julkinen vastuu lainvalvonnasta ja tiedustelupalveluista jne. Tämä koskee ainakin maailman 

suurimpien lehtiyhtiöiden toimittajia, jotka ovat saaneet paljastukset tietoonsa. Tähän 

joukkoon kuuluvat The Guardian, Le Monde, Der Spiegel, The Washington Post and Glenn 

Greenwald. 
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Edellä esitellyt kahdentyyppiset reaktiot perustuvat useisiin argumentteihin, jotka saattavat 

johtaa aivan erilaisiin päätöksiin siitä, miten EU:n olisi reagoitava tai oltava reagoimatta. 

Viisi syytä olla toimimatta 

 

– Tiedustelu/kansallinen turvallisuus -argumentti: EU:lla ei ole toimivaltaa 

Edward Snowdenin paljastukset koskevat Yhdysvaltojen ja eräiden jäsenvaltioiden 

tiedustelutoimintaa, mutta kansallinen turvallisuus kuuluu kansalliseen toimivaltaan, joten 

EU:lla ei ole toimivaltaa tällaisissa asioissa (lukuun ottamatta EU:n sisäistä turvallisuutta) 

eikä minkäänlainen EU:n tason toiminta näin ollen ole mahdollista. 

– Terrorismiargumentti: tietovuotajan aiheuttama vaara 

Toimet näiden paljastusten perusteella tai pelkkä niiden käsitteleminen heikentävät 

entisestään Yhdysvaltojen ja EU:n turvallisuutta, koska silloin ei tuomita sellaisten 

asiakirjojen paljastamista, joiden sisältö, myös asianomaisten tiedotusvälineiden 

ilmoittamalla tavalla esitettynä, voi antaa arvokasta tietoa terroristiryhmille. 

– Petturiargumentti: ei saa legitimoida tietovuotajaa 

Lähinnä Yhdysvalloissa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa esitettyjen argumenttien 

mukaan kaikki keskustelu Snowdenin paljastuksista on jo luontaisesti puolueellista ja 

merkityksetöntä, koska se perustuu alun perin tehtyyn petokseen. 

– Realismiargumentti: yleiset strategiset edut 

Vaikka jotkin virheet ja laittomuudet näytettäisiin toteen, niitä on tarkasteltava sitä taustaa 

vasten, että Yhdysvaltojen ja EU:n erityissuhde on säilytettävä yhteisten taloudellisten, 

yritystoiminnan ja ulkopolitiikan etujen turvaamiseksi. 

– Hyvä hallitus -argumentti: luota hallitukseesi 

Yhdysvaltojen ja EU:n jäsenvaltioiden hallitukset on valittu demokraattisesti. 

Turvallisuusasioissa ne noudattavat periaatteessa demokraattisia normeja, myös silloin 

kun on kyse tiedustelusta terrorismin torjumiseksi. Tämä oletus hyvästä ja laillisesta 

hallituksesta perustuu näissä valtioissa toimeenpanovallan haltijoiden hyvän tahdon lisäksi 

niiden perustuslaillisissa järjestelmissä vahvistettuihin valvontamekanismeihin. 

Kuten nähdään, syitä olla toimimatta on paljon ja ne ovat painavia. Tämä saattaa selittää 

miksi useimmat EU:n hallitukset ovat jyrkkien ensireaktioiden jälkeen mieluummin jättäneet 

toimimatta.  Ministerineuvoston pääasiallisena toimenpiteenä on ollut tietosuojaa käsittelevän 

transatlanttisen asiantuntijaryhmän perustaminen. Se on kokoontunut kolmesti ja esittänyt 

loppuraporttinsa. Tiedusteluun liittyviä kysymyksiä käsittelevän toisen Yhdysvaltojen ja 

jäsenvaltioiden asiantuntijaryhmän olisi pitänyt kokoontua, mutta siitä ei ole saatavilla tietoa. 

Eurooppa-neuvosto on käsitellyt valvontaongelmaa vain valtion- tai hallitusten päämiesten 
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antamassa julkilausumassa1. Toistaiseksi vain muutamat kansalliset parlamentit ovat 

käynnistäneet selvityksiä.  

Viisi syytä toimia 

– Joukkoseuranta-argumentti: minkälaisessa yhteiskunnassa haluamme elää? 

Kesäkuussa 2013 tulleiden ensimmäisten paljastusten jälkeen on viitattu jatkuvasti George 

Orwelliin romaaniin ”Vuonna 1984”. Syyskuun 11. päivän iskujen jälkeen keskittyminen 

turvallisuuteen ja kohdennetun ja erityisen valvonnan lisääntyminen on vahingoittanut 

yksityisyyden periaatetta ja vaarantanut sen. Sekä Euroopan että Yhdysvaltojen historia 

osoittaa, mitä vaaroja liittyy laajamittaiseen valvontaan ja luisumiseen vailla yksityisyyttä 

oleviksi yhteiskunniksi. 

– Perusoikeusargumentti: 

Massiivinen ja valikoimaton valvonta uhkaa kansalaisten perusoikeuksia, esimerkiksi 

oikeutta yksityisyyteen, tietosuojaan, lehdistönvapauteen, oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin, jotka kaikki on vahvistettu EU:n perussopimuksissa, EU:n 

perusoikeuskirjassa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa. Näiden oikeuksien 

toteutumista ei voida kiertää eikä niistä voida neuvotella oletettua etua vastaan, paitsi jos 

siitä on säädetty asianmukaisesti ja noudatetaan tinkimättä perussopimuksia. 

– EU:n sisäiseen turvallisuuteen liittyvä argumentti: 

Tiedustelun ja kansallisten turvallisuuskysymysten kuuluminen jäsenvaltioiden 

toimivaltaan ei sulje pois rinnakkaisen EU:n toimivallan mahdollisuutta. EU on käyttänyt 

sille perussopimuksessa uskottuja toimivaltuuksia sisäisen turvallisuuden asioissa 

päättämällä useista säädöksistä ja tekemällä kansainvälisiä sopimuksia, joilla pyritään 

torjumaan terrorismia ja vakavaa rikollisuutta, ja laatimalla sisäisen turvallisuuden 

strategian ja perustamalla alalla toimivia virastoja. Lisäksi on kehitetty muita yksiköitä 

EU:n tason yhteistyön vahvistamiseksi tiedustelualalla: Euroopan ulkosuhdehallinnon 

sisällä toimiva EU:n tiedusteluanalyysikeskus (IntCen), neuvoston pääsihteeristöön 

sijoitettu terrorismin torjunnasta vastaava koordinaattori, joista kummallakaan ei ole 

oikeusperustaa. 

– Puutteellisen valvonnan argumentti: 

Vaikka tiedustelupalvelujen toiminta on välttämätöntä demokraattisen yhteiskunnan 

suojelemiseksi sisäisiltä ja ulkoisilta uhkilta, niiden on toimittava oikeusjärjestyksen 

mukaisesti, ja toiminnan laillisuutta on valvottava tiukalla ja kattavalla 

valvontamekanismilla. Tiedustelutoiminnan demokraattinen valvonta tapahtuu edelleen 

kansallisella tasolla, vaikka turvallisuusuhkien kansainvälisen luonteen vuoksi EU:n 

                                                 
1 24.–25. lokakuuta 2013 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät, erityisesti seuraava: ”Valtion- ja 

hallitusten päämiehet panivat merkille Ranskan ja Saksan aikomuksen neuvotella kahdenvälisesti Yhdysvaltojen 

kanssa, jotta keskinäisistä suhteista päästäisiin tuolla alalla yhteisymmärrykseen ennen vuoden loppua. He 

totesivat, että muut jäsenvaltiot voivat hyvin osallistua tähän aloitteeseen. He huomauttivat myös, että EU:lla ja 

Yhdysvalloilla on jo yhteinen tietosuojakysymyksiä käsittelevä työryhmä, ja kehottivat edistämään asiaa 

nopeasti ja rakentavasti.” 
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jäsenvaltioiden välinen ja jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kuten Yhdysvaltojen 

välinen tiedonvaihto on lisääntynyt. Seurantamekanismeja on parannettava sekä 

kansallisella että EU:n tasolla, jotta perinteiset valvontamekanismit eivät jäisi tehottomiksi 

ja vanhanaikaisiksi. 

– Tiedotusvälineisiin kohdistuva tukahduttava vaikutus ja tietovuotajien suojeleminen  

Edward Snowdenin paljastukset ja niitä seurannut tiedotusvälineiden raportointi ovat 

korostaneet tiedotusvälineiden ratkaisevaa roolia demokratiassa hallitusten 

vastuuvelvollisuuden varmistamisessa. Jos valvontamekanismeilla ei pystytä estämään tai 

korjaamaan laajamittaista valvontaa, on joukkoviestimillä ja tietovuotajilla äärimmäisen suuri 

merkitys mahdollisten lainvastaisuuksien tai valtuuksien väärinkäytön paljastamisessa. 

Yhdysvaltojen ja Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisten reaktiot tiedotusvälineisiin ovat 

osoittaneet sekä lehdistön että tietovuotajien haavoittuvuuden että kiireellisen tarpeen suojella 

kumpaakin. 

Euroopan unionin on valittava "entiseen tapaan jatkamisen" (on riittävästi syitä olla tekemättä 

mitään, odotellaan ja seurataan tilannetta) ja ”kuvitelmista luopumiseen” perustuvan 

politiikan välillä (valvonta ei ole uusi asia, mutta on tarpeeksi todisteita tiedustelupalveluiden 

toimintamahdollisuuksien ja valmiuksien ennennäkemättömästä laajuudesta). 

Habeas Corpus valvontayhteiskunnassa  

Britannian parlamentti hyväksyi vuonna 1679 habeas corpus -lain, joka oli merkittävä 

edistysaskel, kun pyrittiin varmistamaan oikeus saada asiansa tuomioistuimen käsiteltäväksi 

aikana, jolloin eri lainkäyttöalueet ja lainvalinta aiheuttivat ristiriitoja. Nykyään 

demokraattisissa yhteiskunnissa on varmistettu tuomittujen henkilöiden tai rikosoikeudellisen 

menettelyn kohteena olevien pidätettyjen henkilöiden tai oikeuteen haastettujen henkilöiden 

asianmukaiset oikeudet. Mutta ihmisten sähköisiin verkkoihin lähettämät, siellä käsitellyt, 

sinne tallennetut ja sieltä haetut tiedot muodostavat henkilötietojen kokonaisuuden, 

eräänlaisen sähköisen ruumiin, joka on jokaisella yksilöllä erilainen ja jonka avulla suuri osa 

hänen identiteetistään, tavoistaan ja mieltymyksistään voidaan saada selville.  

Habeas corpusta pidetään perustavanlaatuisena oikeusvälineenä yksilöiden vapauden 

turvaamiseksi mielivaltaisia valtion toimia vastaan. Tällä hetkellä tarvitaankin habeas corpus -

periaatteen tuomista digitaaliselle aikakaudelle.  Kyse on yksityisyyden, yksilön 

koskemattomuuden ja ihmisarvon kunnioittamisesta. Massiivinen tietojen kerääminen EU:n 

tietosuojasäännöksiä noudattamatta ja oikeasuhteisuuden periaatteen loukkaaminen tietojen 

käsittelyssä ovat vastoin jäsenvaltioiden perustuslaillisia perinteitä ja Euroopan 

perustuslaillisen järjestyksen perustaa.  

Pääasiallinen uutuus on se, että nämä riskit eivät enää ole peräisin ainoastaan rikollisesta 

toiminnasta (jota vastaan EU:n lainsäätäjä on antanut monenlaisia välineitä) tai mahdollisista 

verkkohyökkäyksistä, jotka ovat lähtöisin vähemmän demokraattisista hallituksista tai maista. 

Nyt ymmärretään, että riskit voivat tulla myös demokraattisten maiden 

lainvalvontaviranomaisilta ja tiedustelupalveluilta, mikä asettaa EU:n kansalaiset tai yritykset 

lainvalintatilanteeseen, aiheuttaa oikeudellista epävarmuutta ja mahdollisesti oikeuksien 

loukkaamista ilman asianmukaisia valitusmenettelyjä.  
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Verkkojen hallinto on tarpeen henkilötietojen turvallisuuden takaamiseksi.  Ennen 

nykyaikaisten valtioiden kehittymistä teiden tai kaupunkien katujen turvallisuutta ei voitu 

taata ja ihmisten fyysinen koskemattomuus oli vaarassa. Nykyään tiedon valtatiet ovat 

turvattomia, vaikka ne hallitsevat arkipäiväämme. Sähköisten tietojen koskemattomuus on 

turvattava, tietysti rikollisia vastaan mutta myös mahdollista valtion viranomaisten tai sen 

lukuun työskentelevien ja yksityisten yritysten salaisten oikeudellisten määräysten nojalla 

harjoittamaa vallan väärinkäyttöä vastaan. 

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan selvityksen suositukset 

Monet tässä esiintuoduista ongelmista ovat hyvin samanlaisia kuin Euroopan parlamentin 

vuonna 2001 Echelon-sieppausjärjestelmästä tekemässä selvityksessä. Edellisellä 

vaalikaudella ei pystytty ryhtymään jatkotoimiin Echelon-tutkimuksen päätelmien ja 

suositusten johdosta, mikä on tärkeä opetus tälle selvitykselle. Tämän takia tämä 

päätöslauselma, jossa todetaan, että aiheena olevat paljastukset ovat erittäin merkittäviä ja 

ovat vielä kesken, on tulevaisuuteen suuntautuva ja siinä varmistetaan, että käsiteltäväksi 

tulee erityisiä ehdotuksia seurantatoimenpiteistä parlamentin seuraavalla vaalikaudella, jotta 

varmistetaan, että selvityksen tulokset pidetään näkyvästi esillä EU:n poliittisella asialistalla. 

Tämän arvion perusteella esittelijä haluaisi parlamentin äänestävän seuraavista toimenpiteistä: 

Eurooppalainen digitaalinen habeas corpus yksityisyyden suojelemiseksi, joka perustuu 

seitsemään toimeen: 

Toimi 1: Tietosuojapaketin hyväksyminen vuonna 2014; 

Toimi 2: EU:n ja Yhdysvaltojen puitesopimuksen saaminen päätökseen siten, että 

varmistetaan unionin kansalaisille asianmukaiset valitusmenettelyt, jos tietoja 

siirretään EU:sta Yhdysvaltoihin lainvalvontatarkoituksessa; 

Toimi 3: Keskeytetään safe harbor -sopimuksen soveltaminen, kunnes on tehty 

kattava uudelleentarkastelu ja tilkitty nykyiset porsaanreiät varmistaen, että 

henkilötietoja voidaan siirtää unionista Yhdysvaltoihin kaupallisessa tarkoituksessa 

ainoastaan jos noudatetaan korkeatasoisimpia EU:n vaatimuksia; 

Toimi 4: Keskeytetään TFTP-sopimuksen soveltaminen, kunnes (i) neuvottelut 

puitesopimuksesta on saatu päätökseen; (ii) on tehty perusteellinen tutkimus EU:n 

analyysin perusteella ja kaikki parlamentin 23. lokakuuta antamassa 

päätöslauselmassa esitetyt huolenaiheet on käsitelty asianmukaisesti;  

Toimi 5: Suojellaan oikeusvaltioperiaatetta ja unionin kansalaisten perusoikeuksia, 

keskittyen erityisesti lehdistönvapauteen ja salassapitovelvollisuuteen (myös 

lakimiehen ja asiakkaan suhteissa) kohdistuviin uhkiin sekä tietovuotajien suojelun 

tehostamiseen; 

Toimi 6: Kehitetään Euroopan tietoteknisen itsenäisyyden strategia (kansallisella ja 

EU:n tasolla); 
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Toimi 7: Kehitetään EU:sta keskeinen toimija internetin demokraattisen ja 

puolueettoman hallinnon edistämisessä; 

Selvityksen valmistumisen jälkeen Euroopan parlamentin olisi edelleen toimittava unionin 

kansalaisten oikeuksien valvojana täytäntöönpanon seuraamisessa seuraavalla aikataululla: 

 Huhti–heinäkuu 2014: LIBE-valiokunnan selvitystyöryhmään perustuva 

seurantaryhmä, jonka tehtävänä on seurata uusia paljastuksia tiedotusvälineissä 

tutkimuksen kohteena olevista kysymyksistä ja valvoa tämän päätöslauselman 

täytäntöönpanoa; 

 Heinäkuusta 2014 eteenpäin: pysyvä valvontamekanismi tiedonsiirroille ja 

oikeussuojakeinoille asiasta vastaavassa valiokunnassa; 

 Kevät 2014: virallinen kehotus Eurooppa-neuvostolle eurooppalaisen 

digitaalisen habeas corpuksen sisällyttämiseksi SEUT-sopimuksen 68 artiklan 

nojalla hyväksyttäviin suuntaviivoihin;  

 Syksy 2014: sitoutuminen siihen, että eurooppalainen digitaalinen habeas 

corpus ja siihen liittyvät suositukset muodostavat keskeisen kriteerin seuraavaa 

komissiota hyväksyttäessä; 

 2014-2015: luottamusta, tietoturvaa ja kansalaisten oikeuksia käsittelevä 

työryhmä kutsutaan koolle säännöllisesti Euroopan parlamentin ja 

Yhdysvaltain kongressin ja muidenkin asianomaisten kolmansien maiden kuten 

Brasilian parlamenttien välillä; 

 2014-2015: konferenssi Euroopan kansallisissa parlamenteissa 

tiedustelutoiminnan valvonnasta vastaavien elinten kanssa; 

 2015: konferenssi, joka kokoaa yhteen eurooppalaisia korkean tason 

asiantuntijoita tietoturvaan liittyvillä eri aloilla (mukaan lukien matematiikka, 

salaustekniikka ja yksityisyyden suojaa tehostava tekniikka, jne.) EU:n 

tietotekniikkastrategian edistämiseksi seuraavalla vaalikaudella; 
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LIITE I TYÖASIAKIRJALUETTELO 

 
Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan tutkinta 

 

 

Esittelijä 

& Varjoesittelijät  

yhteisesittelijöinä 

 

Asiat 

 

4. heinäkuuta 2013 

annettu Euroopan 

parlamentin 

päätöslauselma 

(ks. 15–16 kohta) 

 

Moraes 

(S&D) 

Yhdysvaltojen ja EU:n valvontaohjelmat ja niiden 

vaikutus EU:n kansalaisten perusoikeuksiin 

 

16 (a) (b) (c) (d) 

Voss 

(EPP) 

EU:n tietoihin liittyvät Yhdysvaltojen 

valvontatoimet ja niiden mahdolliset 

oikeudelliset seuraukset transatlanttisille 

sopimuksille ja yhteistyölle 

 

16 (a) (b) (c) 

In’t Veld 

(ALDE) 

& Ernst 

(GUE) 

Jäsenvaltioiden tiedustelupalvelujen ja EU:n 

tiedusteluelinten demokraattinen valvonta 

 

15, 16 (a) (c) (e) 

Albrecht 

(Verts/ALE) 

EU:n ja Yhdysvaltojen valvontakäytäntöjen ja 

EU:n tietosuojasäännösten välinen suhde 

16 (c) (e) (f) 

Kirkhope 

(ECR) 

Kansainvälisen, eurooppalaisen ja kansallisen 

turvallisuuden soveltamisala EU:n kannalta   

 

16 (a) (b) 

Ulkoasiainvalioku

nnan (AFET) 

kolme jäsentä 

EU:n kansalaisten laajamittaista sähköistä 

valvontaa koskevan tutkinnan ulkopoliittiset 

näkökohdat  

 

16 (a) (b) (f) 
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LIITE II LUETTELO KUULEMISISTA JA ASIANTUNTIJOISTA 

 

KANSALAISVAPAUKSIEN SEKÄ OIKEUS- JA SISÄASIOIDEN VALIOKUNNAN 

TUTKINTA  

YHDYSVALTOJEN KANSALLISEN TURVALLISUUSVIRASTON 

VALVONTAOHJELMASTA  

ERI JÄSENVALTIOIDEN VALVONTAELIMISTÄ 

JA NIIDEN VAIKUTUKSESTA EU:N KANSALAISTEN PERUSOIKEUKSIIN JA 

TRANSATLANTTISEEN YHTEISTYÖHÖN OIKEUS- JA SISÄASIOISSA 

 

 

Euroopan parlamentin 4. heinäkuuta 2013 (16 kohta) antaman päätöslauselman seurauksena 

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta (LIBE) on pitänyt useita 

kuulemisia kootakseen tietoa parhaillaan käsiteltävinä olevien asioiden eri näkökohdista, 

arvioidakseen valvontatoimien vaikutusta erityisesti perusoikeuksiin ja tietosuojasääntöihin, 

selvittääkseen valitusmenettelyjä ja esittääkseen EU:n kansalaisten oikeuksien suojeluun 

tähtääviä suosituksia sekä vahvistaakseen EU:n toimielinten tietotekniikkaturvallisuutta.  

 

 
 

Päivämäärä Aihe Asiantuntijat 

5. syyskuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel)  

 

– Keskustelu tapauksen 

paljastaneiden ja tosiasiat 

julkistaneiden toimittajien kanssa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Echelon-sieppausjärjestelmää 

käsittelevän väliaikaisen 

valiokunnan selonteko 

 

 Jacques FOLLOROU, Le 

Monde 

 Jacob APPELBAUM, tutkiva 

toimittaja, ohjelmistokehittäjä 

ja tietoturvatutkija Tor-

hankkeessa 

 Alan RUSBRIDGER, 

Guardian Newsin ja Median 

päätoimittaja 

(videokonferenssi)  

 

 Carlos COELHO (EP:n jäsen), 

Echelon-sieppausjärjestelmää 

käsittelevän väliaikaisen 

valiokunnan entinen 

puheenjohtaja 

 Gerhard SCHMID (entinen 

EP:n jäsen ja vuonna 2001 

laaditun Echelon-mietinnön 

esittelijä) 

 Duncan CAMPBELL, tutkiva 

toimittaja ja STOA-raportin 

“Interception 

Capabilities 2000” laatija  
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12. syyskuuta 

2013 

klo 10.00–

12.00 

(Strasbourg) 

– Selonteko tietosuojaa käsittelevän 

EU:n ja Yhdysvaltojen 

transatlanttisen asiantuntijaryhmän 

19. ja 20. syyskuuta 2013 pitämästä 

kokouksesta – työmenetelmät ja 

yhteistyö LIBE-valiokunnan 

tutkimuksen kanssa (suljetuin ovin) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Keskustelu 29 artiklan mukaisen 

tietosuojatyöryhmän kanssa 

 Darius ŽILYS, neuvoston 

puheenjohtajavaltio, 

kansainvälisen oikeuden osaston 

johtaja, Liettuan 

oikeusministeriö (tietosuojaa 

käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 

työryhmän yhteispuheenjohtaja)  

 Paul NEMITZ, oikeusasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

(tietosuojaa käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 

työryhmän yhteispuheenjohtaja) 

 Richard PRIEBE, sisäasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

(tietosuojaa käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 

työryhmän yhteispuheenjohtaja) 

 

 Jacob KOHNSTAMM, 

puheenjohtaja 

24. syyskuuta 

2013 klo 9.00–

11.30 ja 

15.00–18.30 

(Bryssel) 

 

AFET-

valiokunnan 

kanssa 

– Väitteet NSA:n suorittamasta 

TFTP-ohjelmassa käytettyjen 

SWIFT-tietojen vakoilusta 

 

 

 

 

 

– Selonteko tietosuojaa käsittelevän 

EU:n ja Yhdysvaltojen 

transatlanttisen asiantuntijaryhmän 

19. ja 20. syyskuuta 2013 pitämästä 

kokouksesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cecilia MALMSTRÖM, 

komission jäsen 

 Rob WAINWRIGHT, Europolin 

johtaja 

 Blanche PETRE, SWIFTin 

päälakimies  

 

 Darius ŽILYS, neuvoston 

puheenjohtajavaltio, 

kansainvälisen oikeuden osaston 

johtaja, Liettuan 

oikeusministeriö (tietosuojaa 

käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 

työryhmän yhteispuheenjohtaja)   

 Paul NEMITZ, oikeusasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

(tietosuojaa käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 

työryhmän yhteispuheenjohtaja)  

 Richard PRIEBE, sisäasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

(tietosuojaa käsittelevän EU:n ja 

Yhdysvaltojen tilapäisen 
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– Keskustelu Yhdysvaltojen 

kansalaisyhteiskunnan edustajien 

kanssa (Osa I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Valvonnan tehokkuus 

rikollisuuden ja terrorismin 

torjunnassa Euroopassa 

 

 

 

– Yhdysvaltojen valvontaohjelmia 

ja niiden vaikutusta EU:n 

kansalaisten yksityisyyteen 

koskevan tutkimuksen esittely  

työryhmän yhteispuheenjohtaja)  

 Jens-Henrik JEPPESEN, 

Eurooppa-asioista vastaava 

johtaja, CDT-tutkimuskeskus 

(Center for Democracy and 

Technology) 

 Greg NOJEIM, päälakimies sekä 

vapautta, turvallisuutta ja 

tekniikkaa käsittelevän hankkeen 

päällikkö, CDT-tutkimuskeskus 

(Center for Democracy and 

Technology) (videokonferenssi)  

 

 Reinhard KREISSL, tohtori, 

valvonnan merkityksestä 

terrorismin ja rikollisuuden 

torjunnassa käsittelevän IRISS-

projektin koordinaattori 

(videokonferenssi)  

 

 Caspar BOWDEN, riippumaton 

tutkija, Microsoftin entinen 

johtava neuvonantaja 

yksityisyyttä koskevissa asioissa, 

LIBE-valiokunnan tilaaman 

Yhdysvaltojen valvontaohjelmia 

ja niiden vaikutusta EU:n 

kansalaisten yksityisyyteen 

koskevan toimialayksikön 

muistion laatija  

30. syyskuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel) 

AFET-

valiokunnan 

kanssa 

– Keskustelu Yhdysvaltojen 

kansalaisyhteiskunnan edustajien 

kanssa (Osa II) 

 

 

 

 

– Tietovuotajien toiminta 

valvonnan alalla ja heidän 

oikeussuojansa  

 Marc ROTENBERG, Electronic 

Privacy Information Center 

(EPIC) 

 Yhdysvaltojen 

kansalaisvapauksien liitto 

(American Civil Liberties Union, 

ACLU)  

 

Tietovuotajien lausunnot:  

 Thomas DRAKE, entinen NSA:n 

ylemmän tason johtaja  

 J. Kirk WIEBE, entinen NSA:n 

vanhempi analyytikko  

 Annie MACHON, 

tiedustelupalvelu MI5:n 

tietojärjestelmistä vastaava 

virkailija 
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Kansalaisjärjestöjen lausunnot 

tietovuotajien oikeussuojasta 

 Jesselyn RADACK, asianajaja ja 

kuuden tietovuotajan edustaja, 

hallitusvastuuhanke 

(Government Accountability 

Project)  

 John DEVITT Transparency 

International, Irlanti 

3. lokakuuta 

2013 

klo 16.00–

18.30 

(Bryssel) 

– Väitteet tiedustelupalvelujen 

(Yhdistyneen kuningaskunnan 

tiedusteluelin GCHQ) 

murtautumisesta/tunkeutumisesta 

Belgacomin järjestelmiin  

 

 Geert STANDAERT, 

varapuheenjohtaja, palveluiden 

tuottajalaitteisto, BELGACOM 

S.A. 

 Dirk LYBAERT, pääsihteeri, 

BELGACOM S.A. 

 Frank ROBBEN, Belgian 

tietosuojalautakunta (CPVP), 

yhteisesittelijä Balgacom-asiassa 

7. lokakuuta 

2013 klo 

19.00–21.30 

(Strasbourg) 

– Yhdysvaltojen valvontaohjelmien 

vaikutus safe harbor -periaatteisiin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Yhdysvaltojen valvontaohjelmien 

vaikutus muihin kansainvälisten 

siirtojen välineisiin 

(sopimuslausekkeet, yrityksiä 

koskevat sitovat säännöt)  

 Imke SOMMER, tohtori, 

Bremenin osavaltion (SAKSA) 

tietosuojasta ja tiedonvälityksen 

vapaudesta vastaava 

oikeusasiamies 

 Christopher CONNOLLY – 

Galexia 

 Peter HUSTINX, Euroopan 

tietosuojavaltuutettu 

 

 Isabelle FALQUE-PIERROTIN, 

henkilötietojen käsittelystä 

vastaava riippumaton 

hallintoviranomainen (CNIL) 

(RANSKA) 

14. lokakuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel) 

– EU:n ja muiden kansalaisten 

laajamittainen valvonta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Euroopan neuvosto ja EU:n 

 Martin SCHEININ, 

ihmisoikeuksien ja 

perusvapauksien edistämistä ja 

suojelua terrorismia torjuttaessa 

käsittelevä YK:n entinen 

erityisraportoija, Euroopan 

yliopistoinstituutin professori ja 

seitsemännen puiteohjelman 

Surveille-hankkeen päällikkö 

 

 Bostjan ZUPANČIČ, tuomari, 
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lainsäädäntö 

 

 

 

 

 

 

 

– Valvontaohjelmia koskevat 

tuomioistuimessa käsitellyt 

tapaukset 

Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen 

tuomari (videokonferenssi) 

 

 Douwe KORFF, oikeustieteen 

professori, Lontoon 

Metropolitan-yliopisto 

 

 Dominique GUIBERT, 

Ihmisoikeusliiton (Ligue des 

Droits de l’Homme (LDH)) 

varapuheenjohtaja 

 Nick PICKLES, Big Brother 

Watchin johtaja 

 Constanze KURZ, 

tietotekniikka-alan 

ammattilainen, kulttuurin ja 

tietotekniikan alan 

tutkimuskeskuksen 

(Forschungszentrum für Kultur 

und Informatik) 

projektipäällikkö 

7. marraskuuta 

2013 

klo 9.00–11.30 

ja 15.00–18.30 

(Bryssel) 

– EU:n 

tiedusteluanalyysikeskuksen 

(IntCen) rooli EU:n 

tiedustelutoiminnassa (suljetuin 

ovin) 

 

– Henkilötietojen laajamittaisen 

valvonnan kansalliset ohjelmat 

EU:n jäsenvaltioissa ja niiden 

yhteensopivuus EU:n 

lainsäädännön kanssa 

 

 

 

– Tiedustelupalvelu ja sen 

kansallisella tasolla toteutettavan 

parlamentaarisen valvonnan 

merkitys laajamittaisen valvonnan 

aikakaudella (Osa I) 

(Venetsian komissio)  

(Yhdistynyt kuningaskunta) 

 

 

 

 

 Ilkka SALMI, EU:n 

tiedusteluanalyysikeskuksen  

(IntCen) johtaja 

 

 Sergio CARRERA, tohtori, 

vanhempi tutkija, oikeus- ja 

sisäasioista vastaavan osaston 

päällikkö, Euroopan politiikan 

tutkimuskeskus (CEPS), Bryssel 

 Francesco RAGAZZI, tohtori, 

kansainvälisten suhteiden 

apulaisprofessori, Leidenin 

yliopisto 

 

 Iain CAMERON, Euroopan 

neuvoston demokratiaan 

oikeusteitse -komission jäsen – 

”Venetsian komissio” 

 Ian LEIGH, oikeustieteen 

professori, Durhamin yliopisto 

 David BICKFORD, MI5- ja 

MI6-turvallisuus- ja 

tiedustelupalvelujen entinen 

lakiasiain johtaja 

 Gus HOSEIN, pääjohtaja 
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– EU:n ja Yhdysvaltojen 

transatlanttinen asiantuntijaryhmä 

Privacy International 

 

 Paul NEMITZ, oikeusasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

 Reinhard PRIEBE, sisäasioiden 

pääosaston pääjohtaja, komissio 

11. 

marraskuuta 

2013 

klo 15.00–

18.30 

(Bryssel) 

– Yhdysvaltojen valvontaohjelmien 

vaikutus EU:n kansalaisten 

yksityisyyteen (Jim 

SENSENBRENNER, 

Yhdysvaltojen kongressin jäsen) 

 

 

 

 

– Tiedustelupalvelu ja sen 

kansallisella tasolla toteutettavan 

parlamentaarisen valvonnan 

merkitys laajamittaisen valvonnan 

aikakaudella (Alankomaat, Ruotsi) 

(Osa II)  

 

 

 

 

 

 

 Yhdysvaltojen NSA:n ohjelmat, 

jotka koskevat sähköisten tietojen 

laajamittaista valvontaa ja 

tietotekniikka-alan yhtiöiden 

(Microsoft, Google, Facebook) 

roolia  

 Jim SENSENBRENNER, 

Yhdysvaltojen edustajainhuone 

(oikeuslaitosta käsittelevän 

valiokunnan jäsen sekä 

rikollisuutta, terrorismia, sisäistä 

turvallisuutta ja rikostutkintaa 

käsittelevän valiokunnan 

puheenjohtaja) 

 

 Peter ERIKSSON, Ruotsin 

parlamentin (Riksdag) 

perustuslakivaliokunnan 

puheenjohtaja 

 A.H. VAN DELDEN, tiedustelu- 

ja turvallisuuspalveluja 

käsittelevän Alankomaiden 

riippumattoman 

tutkintakomitean (CTIVD) 

puheenjohtaja 

 

 Dorothee BELZ, Euroopan, 

Lähi-idän ja Afrikan alueesta 

vastaavan oikeusasioita ja 

yrityksiä koskevan osaston 

varapuheenjohtaja (Microsoft) 

 Nicklas LUNDBLAD, julkisen 

politiikan ja suhdetoiminnan 

osaston johtaja (Google) 

 Richard ALLAN, Eurooppaa, 

Lähi-itää ja Afrikkaa koskevan 

julkisen politiikan osaston 

johtaja (Facebook) 

 

14. 

marraskuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel) 

AFET-

valiokunnan 

kanssa 

– Euroopan unionin toimielinten 

tietotekniikkaturvallisuus (Osa I), 

(parlamentti, komissio (CERT-EU), 

(eu-LISA) 

 

 

 

 

 Giancarlo VILELLA, PO 

ITEC:n johtaja, Euroopan 

parlamentti  

 Ronald PRINS, Fox-IT:n johtaja 

ja yksi sen perustajista 

 Freddy DEZEURE, CERT-EU:n 

johtaja, PO DIGIT, komissio 

 Luca ZAMPAGLIONE, 
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– Tiedustelupalvelu ja sen 

kansallisella tasolla toteutettavan 

parlamentaarisen valvonnan 

merkitys laajamittaisen valvonnan 

aikakaudella (Belgia, Tanska) 

(Osa III)  

turvallisuusvastaava, eu-LISA 

 

 Armand DE DECKER, Belgian 

senaatin varapuhemies ja 

tiedustelupalvelun toimintaa 

valvovan valiokunnan jäsen  

 Guy RAPAILLE, 

tiedustelupalvelun toimintaa 

valvovan valiokunnan jäsen 

(Ranska) 

 Karsten LAURITZEN, 

oikeudellisten asioiden 

valiokunnan jäsen (Tanska, 

Folketing) 

18. 

marraskuuta 

2013 klo 

19.00–21.30 

(Strasbourg) 

– Kansallisia valvontaohjelmia 

koskevat tuomioistuimessa 

käsitellyt tapaukset ja muut 

valitukset (Osa II) (puolalainen 

kansalaisjärjestö) 

 Adam BODNAR, 

ihmisoikeuksia käsittelevän 

Helsinki-säätiön johtokunnan 

varapuheenjohtaja (Puola) 

2. joulukuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel)  

– Tiedustelupalvelu ja sen 

kansallisella tasolla toteutettavan 

parlamentaarisen valvonnan 

merkitys laajamittaisen valvonnan 

aikakaudella (Norja) (Osa IV)  

 Michael TETZSCHNER, 

valvontaa ja perustuslakiasioita 

käsittelevän pysyvän 

valiokunnan jäsen (Stortinget) 

5. joulukuuta 

2013 klo 

15.00–18.30 

(Bryssel) 

– Euroopan unionin toimielinten 

tietotekniikkaturvallisuus (osa II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Laajamittaisen valvonnan 

vaikutukset asianajajien ja 

asiakkaiden välisiin suhteisiin 

 Olivier BURGERSDIJK, 

Euroopan 

verkkorikostorjuntakeskuksen 

strategisen osaston päällikkö 

(Europol) 

 Udo HELMBRECHT, 

professori, Euroopan unionin 

verkko- ja tietoturvaviraston 

(ENISA) pääjohtaja  

 Florian WALTHER, 

riippumaton 

tietotekniikkaturvallisuuden 

konsultti 

 Jonathan GOLDSMITH, 

Euroopan unionin 

asianajajaliittojen neuvoston 

(CCBE) pääsihteeri 

9. joulukuuta 

2013 

(Strasbourg) 

– Luottamuksen palauttaminen 

EU:n ja Yhdysvaltojen välistä 

tietoliikennettä koskevissa asioissa 

 

 

– Euroopan neuvoston 

 Viviane REDING, komission 

varapuheenjohtaja 

 

 Arcadio DÍAZ TEJERA, 

Espanjan senaatin jäsen, 

Euroopan neuvoston 
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päätöslauselma 1954 (2013) 

kansallisesta turvallisuudesta ja 

tietojen saatavuudesta  

parlamentaarisen yleiskokouksen 

jäsen sekä päätöslauselman 

nro 1954/2013 (Kansallinen 

turvallisuus ja tietojen saatavuus) 

esittelijä  

17.–18. 

joulukuuta 

(Bryssel) 

Brasilian senaatin vakoiluasioita 

käsittelevä tutkintavaliokunta 

(videokonferenssi) 

 

 

 

 

 

 

Yksityisyyden suojelu ja 

tietotekniikan välineet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keskustelu tosiasiat julkistaneiden 

toimittajien kanssa (Osa II) 

(videokonferenssi) 

 

 

 Vanessa GRAZZIOTIN, 

vakoiluasioita käsittelevän 

tutkintavaliokunnan 

puheenjohtaja 

 Ricardo DE REZENDE 

FERRAÇO, vakoiluasioita 

käsittelevän tutkintavaliokunnan 

esittelijä 

 

 Bart PRENEEL, Leuvenin 

yliopiston 

tietokoneturvallisuuden ja 

salausmenetelmien professori 

(Belgia)  

 Stephan LECHNER, 

kansalaisten suojelemista ja 

turvallisuutta käsittelevän 

instituutin johtaja, yhteinen 

tutkimuskeskus (komissio) 

 Christopher SOGHOIAN, 

tohtori, pääteknologi puhetta, 

yksityisyyttä ja teknologiaa 

koskevassa hankkeessa (ACLU) 

 Christian HORCHERT 

tietotekniikkaturvallisuuden 

konsultti (Saksa) 

 

 Glenn GREENWALD, kirjailija 

ja entinen Guardian-lehden 

kolumnisti, joka on keskittynyt 

kansalliseen turvallisuuteen ja 

kansalaisvapauksiin 
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LIITE III: LUETTELO ASIANTUNTIJOISTA, JOTKA KIELTÄYTYIVÄT 

OSALLISTUMASTA LIBE-VALIOKUNNAN JÄRJESTÄMÄÄN JULKISEEN 

KUULEMISEEN 

1. Asiantuntijat, jotka kieltäytyivät LIBE-valiokunnan puheenjohtajan kutsusta 

Yhdysvallat 

 Keith Alexander, Yhdysvaltojen armeijan kenraali, NSA:n johtaja1 

 Robert S. Litt, johtava lakimies, kansallisen tiedusteluviraston johtaja2 

 Robert A. Wood, Yhdysvaltojen Euroopan unionin -edustajan tiedottaja 

Yhdistynyt kuningaskunta 

 Sir Iain Lobban, Yhdistyneen kuningaskunnan tiedusteluelimen (GCHQ) johtaja 

Ranska 

 Bajolet, ulkoisten turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja (Ranska) 

 Calvar, sisäisten turvallisuusasioiden pääosaston pääjohtaja (Ranska) 

Alankomaat 

 Ronald Plasterk, sisä- ja kuningaskuntasuhteiden ministeri (Alankomaat) 

 Ivo Opstelten, turvallisuus- ja oikeusministeri (Alankomaat) 

Puola 

 Dariusz Łuczak, Puolan sisäisen turvallisuuden viraston päällikkö 

 Maciej Hunia, Puolan tiedusteluviraston päällikkö 

Yksityiset tietotekniikka-alan yhtiöt 

 Tekedra N. Mawakana, julkisen politiikan osaston päällikkö ja johtava lakimies 

(Yahoo) 

 Saskia Horsch, tohtori, julkisen politiikan ylemmän tason johtaja (Amazon)   

                                                 
1 Esittelijä tapasi Alexanderin yhdessä puheenjohtaja Brokin ja senaattori Feinsteinin kanssa Washingtonissa 

29. lokakuuta 2013. 
2 LIBE-valtuuskunta tapasi Littin Washingtonissa 29. lokakuuta 2013. 
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EU:n televiestintäalan yhtiöt 

 Doutriaux (Orange) 

 Larry Stone, British Telecom -yhtiön julkisen politiikan ja hallitusasioiden osaston 

puheenjohtaja 

 Telekom (Saksa) 

 Vodafone  

2. Asiantuntijat, jotka eivät vastanneet LIBE-valiokunnan puheenjohtajan kutsuun 

Saksa 

 Gerhard Schindler, Saksan tiedustelupalvelun (BND) johtaja 

Alankomaat 

 Berndsen-Jansen, Alankomaiden parlamentin toisen kamarin sisäasioita käsittelevän 

pysyvän valiokunnan puheenjohtaja  

 Rob Bertholee, alankomaiden tiedustelupalvelun (AIVD) johtaja 

Ruotsi 

 Ingvar Åkesson, Ruotsin puolustusvoimien tiedusteluelin  

Försvarets radioanstalt (FRA) 


