
AM\1178970RO.docx PE635.375v01-00

RO Unită în diversitate RO

6.3.2019 A8-0226/62

Amendamentul 62
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
în numele Grupului EFDD

Raport A8-0226/2018
György Schöpflin
Inițiativa cetățenească europeană
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Propunere de regulament
Considerentul 20

Textul propus de Comisie Amendamentul

(20) Un grup de organizatori ar trebui să 
aibă posibilitatea de a-și înființa propriile 
sisteme de colectare online în scopul 
colectării declarațiilor de susținere în 
întreaga Uniune și de a decide în ce stat 
membru ar trebui stocate datele colectate 
pentru inițiativă. Grupul de organizatori ar 
trebui să utilizeze un singur sistem separat 
de colectare online pentru fiecare inițiativă. 
Sistemele separate de colectare online 
create și administrate de un grup de 
organizatori ar trebui să dispună de 
caracteristicile tehnice și de securitate 
adecvate pentru a asigura faptul că datele 
sunt colectate, stocate și transferate în 
siguranță pe tot parcursul procedurii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să stabilească 
specificații tehnice detaliate pentru 
sistemele separate de colectare online în 
colaborare cu statele membre. Comisia ar 
putea solicita avizul Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA), care sprijină 
instituțiile Uniunii la elaborarea și 
implementarea politicilor legate de 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice.

(20) Un grup de organizatori ar trebui să 
aibă întotdeauna posibilitatea de a-și 
înființa propriile sisteme de colectare 
online în scopul colectării declarațiilor de 
susținere în întreaga Uniune și de a decide 
în ce stat membru ar trebui stocate datele 
colectate pentru inițiativă. Grupul de 
organizatori ar trebui să utilizeze un singur 
sistem separat de colectare online pentru 
fiecare inițiativă. Sistemele separate de 
colectare online create și administrate de 
un grup de organizatori ar trebui să dispună 
de caracteristicile tehnice și de securitate 
adecvate pentru a asigura faptul că datele 
sunt colectate, stocate și transferate în 
siguranță pe tot parcursul procedurii. În 
acest scop, Comisia ar trebui să stabilească 
specificații tehnice detaliate pentru 
sistemele separate de colectare online în 
colaborare cu statele membre. Comisia ar 
putea solicita avizul Agenției Uniunii 
Europene pentru Securitatea Rețelelor și a 
Informațiilor (ENISA), care sprijină 
instituțiile Uniunii la elaborarea și 
implementarea politicilor legate de 
securitatea rețelelor și a sistemelor 
informatice.
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Datele colectate prin intermediul 
sistemului separat de colectare online se 
stochează pe teritoriul unui stat membru.

Un grup de organizatori are întotdeauna 
posibilitatea de a-și înființa propriile 
sisteme de colectare online în scopul 
colectării declarațiilor de susținere în 
întreaga Uniune. Datele colectate prin 
intermediul sistemului separat de colectare 
online se stochează pe teritoriul unui stat 
membru.
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