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György Schöpflin
Az európai polgári kezdeményezés
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Rendeletre irányuló javaslat
20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(20) Lehetőséget kell biztosítani arra, 
hogy a szervezői csoport saját online 
gyűjtési rendszert hozzon létre a támogató 
nyilatkozatok Unió-szerte történő 
gyűjtésére, és meghatározza, hogy mely 
tagállamban kívánja tárolni a 
kezdeményezés céljára gyűjtött adatokat. 
Minden egyes kezdeményezéshez csak egy 
egyedi online gyűjtési rendszer 
használható. A szervezői csoport által 
létrehozott és működtetett egyedi online 
gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és 
biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, 
amelyek biztosítják, hogy az adatokat az 
eljárás teljes időtartama alatt biztonságos 
módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E 
célból a Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben részletes technikai 
előírásokat kell meghatároznia az egyedi 
online gyűjtési rendszerek tekintetében. A 
Bizottság tanácsot kérhet az uniós 
intézményeket a hálózatbiztonsággal és az 
információs rendszerek biztonságával 
kapcsolatos intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása terén támogató Európai Uniós 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségtől (ENISA).

(20) Minden esetben lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a szervezői csoport 
saját online gyűjtési rendszert hozzon létre 
a támogató nyilatkozatok Unió-szerte 
történő gyűjtésére, és meghatározza, hogy 
mely tagállamban kívánja tárolni a 
kezdeményezés céljára gyűjtött adatokat. 
Minden egyes kezdeményezéshez csak egy 
egyedi online gyűjtési rendszer 
használható. A szervezői csoport által 
létrehozott és működtetett egyedi online 
gyűjtési rendszernek megfelelő műszaki és 
biztonsági jellemzőkkel kell rendelkeznie, 
amelyek biztosítják, hogy az adatokat az 
eljárás teljes időtartama alatt biztonságos 
módon gyűjtsék, tárolják és továbbítsák. E 
célból a Bizottságnak a tagállamokkal 
együttműködésben részletes technikai 
előírásokat kell meghatároznia az egyedi 
online gyűjtési rendszerek tekintetében. A 
Bizottság tanácsot kérhet az uniós 
intézményeket a hálózatbiztonsággal és az 
információs rendszerek biztonságával 
kapcsolatos intézkedések kidolgozása és 
végrehajtása terén támogató Európai Uniós 
Hálózat- és Információbiztonsági 
Ügynökségtől (ENISA).
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az egyedi online gyűjtési rendszerben 
gyűjtött adatokat valamely tagállam 
területén kell tárolni.

Minden esetben lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a szervezői csoport 
saját online gyűjtési rendszert hozzon létre 
a támogató nyilatkozatok Unió-szerte 
történő gyűjtésére. Az egyedi online 
gyűjtési rendszerben gyűjtött adatokat 
valamely tagállam területén kell tárolni.
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