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Amendamentul  119 

Claude Moraes 

în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne 

 

Raport A8-0313/2017 

Cornelia Ernst 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de 

către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date 

COM(2017)0008 – C8-0008/2017 – 2017/0002(COD) 

Proiect de rezoluție legislativă 

Punctul 1 a (nou) 

 

Proiectul de rezoluție legislativă Amendamentul 

 1a. ia act de declarațiile Comisiei anexate 

la prezenta rezoluție; 

Or. en 

Pentru informare, textul declarațiile este următorul: 

Comisia regretă excluderea misiunilor menționate la articolul 42 alineatul (1), la articolul 43 

și la articolul 44 din TUE din domeniul de aplicare al regulamentului și ia act de faptul că, în 

consecință, nicio normă în materie de protecție a datelor nu va fi în vigoare pentru astfel de 

misiuni. Comisia remarcă faptul că o decizie a Consiliului, pe baza articolului 39 din TUE, ar 

putea doar să stabilească norme în materie de protecție a datelor pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal de către statele membre atunci când desfășoară activități care intră în 

domeniul de aplicare al politicii externe și de securitate comună. O astfel de decizie a 

Consiliului nu ar putea să conțină norme aplicabile activităților desfășurate de către 

instituțiile, organismele, oficiile și agențiile UE. Pentru a remedia acest vid juridic, o 

eventuală decizie a Consiliului ar trebui, prin urmare, să fie însoțită de un instrument 

complementar, bazat pe articolul 16 din TFUE. 

Comisia remarcă faptul că articolul 9 alineatul (3) (fostul articolul 70a din Abordarea generală 

a Consiliului) nu impune o nouă obligație instituțiilor și organismelor Uniunii în ceea ce 

privește găsirea unui echilibru între protecția datelor cu caracter personal și accesul public la 

documente. 

Justificare 

Este necesar să se facă trimitere la aceste declarații comune în rezoluția legislativă. 

 

 


