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Предложение за регламент
Съображение 20

Текст, предложен от Комисията Изменение

(20) Групите на организаторите 
следва да имат възможност да създават 
свои системи за събиране онлайн за 
целите на събирането на изявления за 
подкрепа в целия Съюз, както и да 
решават в коя държава членка следва да 
се съхраняват данните, събрани за 
инициативата. Групата на 
организаторите следва да използва само 
една индивидуална система за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн за 
всяка инициатива. Индивидуалните 
системи за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн, създадени и 
експлоатирани от групите на 
организаторите, следва да имат 
подходящи технически характеристики 
и характеристики за сигурност, за да се 
гарантират сигурното събиране, 
съхраняване и прехвърляне на данните 
по време на цялата процедура. За тази 
цел Комисията следва да изготви в 
сътрудничество с държавите членки 
подробни технически спецификации за 
индивидуалните системи за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн. 
Комисията може да иска становището 
на Агенцията на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA), която подпомага институциите 
на Съюза при разработването и 

(20) Групите на организаторите 
следва винаги да имат възможност да 
създават свои системи за събиране 
онлайн за целите на събирането на 
изявления за подкрепа в целия Съюз, 
както и да решават в коя държава 
членка следва да се съхраняват данните, 
събрани за инициативата. Групата на 
организаторите следва да използва само 
една индивидуална система за събиране 
на изявления за подкрепа онлайн за 
всяка инициатива. Индивидуалните 
системи за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн, създадени и 
експлоатирани от групите на 
организаторите, следва да имат 
подходящи технически характеристики 
и характеристики за сигурност, за да се 
гарантират сигурното събиране, 
съхраняване и прехвърляне на данните 
по време на цялата процедура. За тази 
цел Комисията следва да изготви в 
сътрудничество с държавите членки 
подробни технически спецификации за 
индивидуалните системи за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн. 
Комисията може да иска становището 
на Агенцията на Европейския съюз за 
мрежова и информационна сигурност 
(ENISA), която подпомага институциите 
на Съюза при разработването и 
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прилагането на политики, свързани със 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.

прилагането на политики, свързани със 
сигурността на мрежите и 
информационните системи.
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Текст, предложен от Комисията Изменение

Данните, събрани чрез индивидуалната 
система за събиране на изявления за 
подкрепа онлайн, се съхраняват на 
територията на държава членка.

Групите на организаторите следва 
винаги да имат възможност да 
създават свои собствени системи за 
събиране онлайн за целите на 
събирането на изявления за подкрепа 
в целия Съюз. Данните, събрани чрез 
индивидуалната система за събиране на 
изявления за подкрепа онлайн, се 
съхраняват на територията на държава 
членка.
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