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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(20) En initiativtagergruppe bør have 
mulighed for at oprette sit eget 
onlineindsamlingssystem til indsamling af 
støttetilkendegivelser på tværs af Unionen 
og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de 
indsamlede oplysninger skal opbevares. 
Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt 
individuelt onlineindsamlingssystem for 
hvert initiativ. Individuelle 
onlineindsamlingssystemer, der oprettes og 
forvaltes af en initiativtagergruppe, bør 
have tilstrækkelige tekniske og 
sikkerhedsmæssige egenskaber med 
henblik på at sørge for sikker indsamling, 
opbevaring og overførsel af oplysninger 
gennem hele proceduren. Med henblik 
herpå bør Kommissionen fastsætte 
detaljerede tekniske specifikationer for de 
individuelle onlineindsamlingssystemer i 
samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen kan søge rådgivning hos 
Den Europæiske Unions Agentur for Net- 
og Informationssikkerhed (ENISA), som 
bistår EU-institutionerne i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
politikker vedrørende sikkerhed for net- og 
informationssystemer.

(20) En initiativtagergruppe bør altid 
have mulighed for at oprette sit eget 
onlineindsamlingssystem til indsamling af 
støttetilkendegivelser på tværs af Unionen 
og for at beslutte, i hvilken medlemsstat de 
indsamlede oplysninger skal opbevares. 
Initiativtagergruppen bør anvende ét enkelt 
individuelt onlineindsamlingssystem for 
hvert initiativ. Individuelle 
onlineindsamlingssystemer, der oprettes og 
forvaltes af en initiativtagergruppe, bør 
have tilstrækkelige tekniske og 
sikkerhedsmæssige egenskaber med 
henblik på at sørge for sikker indsamling, 
opbevaring og overførsel af oplysninger 
gennem hele proceduren. Med henblik 
herpå bør Kommissionen fastsætte 
detaljerede tekniske specifikationer for de 
individuelle onlineindsamlingssystemer i 
samarbejde med medlemsstaterne. 
Kommissionen kan søge rådgivning hos 
Den Europæiske Unions Agentur for Net- 
og Informationssikkerhed (ENISA), som 
bistår EU-institutionerne i forbindelse med 
udarbejdelsen og gennemførelsen af 
politikker vedrørende sikkerhed for net- og 
informationssystemer.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

De data, der indsamles via det individuelle 
onlineindsamlingssystem, lagres på en 
medlemsstats område.

En initiativtagergruppe bør altid have 
mulighed for at oprette sit eget 
onlineindsamlingssystem til indsamling af 
støttetilkendegivelser på tværs af 
Unionen. De data, der indsamles via det 
individuelle onlineindsamlingssystem, 
lagres på en medlemsstats område.
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