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Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
v imenu skupine EFDD

Poročilo A8-0226/2018
György Schöpflin
Evropska državljanska pobuda
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Predlog uredbe
Uvodna izjava 20

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(20) Skupina organizatorjev bi morala 
imeti možnost, da vzpostavi lastne sisteme 
spletnega zbiranja izjav o podpori po Uniji 
in da se odloči, v kateri državi članici bodo 
podatki, zbrani za pobudo, shranjeni. 
Skupina organizatorjev bi morala za vsako 
pobudo uporabljati en individualni sistem 
spletnega zbiranja. Individualni sistemi 
spletnega zbiranja, ki jih vzpostavi in 
upravlja skupina organizatorjev, bi morali 
imeti ustrezne tehnične in varnostne 
značilnosti, da se ves čas postopka 
zagotovijo varno zbiranje, shranjevanje in 
prenos podatkov. V ta namen bi morala 
Komisija v sodelovanju z državami 
članicami določiti podrobne tehnične 
specifikacije za individualne sisteme 
spletnega zbiranja. Komisija se lahko 
posvetuje z Agencijo Evropske unije za 
varnost omrežij in informacij (ENISA), ki 
institucijam Unije pomaga pri razvoju in 
izvajanju politik, povezanih z varnostjo 
omrežij in informacijskih sistemov.

(20) Skupina organizatorjev bi morala 
vedno imeti možnost, da vzpostavi lastne 
sisteme spletnega zbiranja izjav o podpori 
po Uniji in da se odloči, v kateri državi 
članici bodo podatki, zbrani za pobudo, 
shranjeni. Skupina organizatorjev bi 
morala za vsako pobudo uporabljati en 
individualni sistem spletnega zbiranja. 
Individualni sistemi spletnega zbiranja, ki 
jih vzpostavi in upravlja skupina 
organizatorjev, bi morali imeti ustrezne 
tehnične in varnostne značilnosti, da se ves 
čas postopka zagotovijo varno zbiranje, 
shranjevanje in prenos podatkov. V ta 
namen bi morala Komisija v sodelovanju z 
državami članicami določiti podrobne 
tehnične specifikacije za individualne 
sisteme spletnega zbiranja. Komisija se 
lahko posvetuje z Agencijo Evropske unije 
za varnost omrežij in informacij (ENISA), 
ki institucijam Unije pomaga pri razvoju in 
izvajanju politik, povezanih z varnostjo 
omrežij in informacijskih sistemov.
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Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Podatki, zbrani prek individualnega 
sistema spletnega zbiranja, se hranijo na 
ozemlju države članice.

Skupina organizatorjev ima vedno 
možnost, da vzpostavi lastne sisteme 
spletnega zbiranja izjav o podpori po 
Uniji. Podatki, zbrani prek individualnega 
sistema spletnega zbiranja, se hranijo na 
ozemlju države članice.
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