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PR_NLE-AP_Agreement

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки 
да ратифицират, в интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на 
Конвенцията на Съвета на Европа за защита на лицата при автоматизираната 
обработка на лични данни
(10923/2018 – C8-0440/2018 – 2018/0238(NLE))

(Одобрение)

Европейският парламент,

– като взе предвид проекта на решение на Съвета (10923/2018),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета съгласно член 16 
и член 218, параграф 6, втора алинея, буква а), подточка v) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (C8-0440/2018),

– като взе предвид Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни (ETS №108) 
(CETS: 223),

– като взе предвид член 99, параграфи 1 и 4 и член 108, параграф 7 от своя 
правилник,

– като взе предвид препоръката на комисията по граждански свободи, правосъдие и 
вътрешни работи (A8-0070/2019),

1. дава своето одобрение за проекта на решение на Съвета;

2. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на правителствата и на парламентите на 
държавите членки и на Съвета на Европа.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

1. Основните принципи, залегнали в Конвенция 108 на Съвета на Европа, издържаха 
изпитанието на времето и доказаха своята сила, ефикасност и успех, като 
послужиха за основа на законодателството за защита на данните в над 40 
държави. Време е обаче да се отговори на предизвикателствата, свързани с 
неприкосновеността на личния живот, породени от цифровата ера, включително 
предизвикателствата, произтичащи от използването на нови информационни и 
комуникационни технологии.

2. Целта на протокола за изменение е модернизирането и хармонизирането на 
Конвенция №108, за да се отговори по-добре на възникващите предизвикателства, 
свързани с неприкосновеността на личния живот, и да се укрепи нейното 
прилагане.

3. Протоколът за изменение беше изготвен успоредно с Европейския пакет за 
реформа в областта на защитата на данните, за да се осигури съгласуваност между 
инструментите. В резултат на това Конвенцията отразява законодателната рамка 
на Съюза в областта на защитата на данните, като например ОРЗД и Директивата 
за политиките на ЕС.

4. Конвенция №108 играе решаваща роля за разпространението на „европейския 
модел за защита на данните“ по света, тъй като често пъти тя служи като източник 
на вдъхновение за държавите, които възнамеряват да приемат ново 
законодателство в областта на неприкосновеността на личния живот или да 
хармонизират такова законодателство с международните норми. По-високото 
равнище на защита ще улесни обмена на лични данни въз основа на подходящи 
гаранции.

5. Нещо повече, повишаването на стандартите на Конвенцията за защита на данните 
ще улесни също и потоците от данни между ЕС и държавите извън ЕС, които са 
страни по Конвенцията. Това е отчетено и в ОРЗД, който определя 
присъединяването към и прилагането на Конвенция №108 и допълнителния 
протокол към нея като важен критерий при оценката на това, дали дадена трета 
държава изпълнява необходимите условия за международно предаване на данни, 
предвидени в правото на ЕС, с оглед обявяване на адекватността на правната 
рамка на тази трета държава по отношение на защитата на данните.

6. Протоколът за изменение въвежда възможността, Съюзът и други международни 
организации да станат страна по Конвенция №108.

7. Въз основа на горепосоченото докладчикът препоръчва членовете на 
парламентарната комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 
да подкрепят настоящия доклад и Европейският парламент да даде на Съвета 
своето съгласие за упълномощаване на държавите членки да ратифицират, в 
интерес на Европейския съюз, Протокола за изменение на Конвенцията на Съвета 
на Европа за защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни.
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ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие Протокол за изменение на Конвенцията на Съвета на Европа за 
защита на лицата при автоматизираната обработка на лични данни

Позовавания 10923/2018 – C8-0440/2018 – COM(2018)0451 – 2018/0238(NLE)

Дата на консултацията / искането за 
одобрение

17.10.2018

Водеща комисия
       Дата на обявяване в заседание

LIBE
25.10.2018

Подпомагащи комисии
       Дата на обявяване в заседание

EMPL
25.10.2018

ITRE
25.10.2018

IMCO
25.10.2018

JURI
25.10.2018

Недадени становища
       Дата на решението

EMPL
12.7.2018

ITRE
19.6.2018

IMCO
19.6.2018

JURI
9.7.2018

Докладчици
       Дата на назначаване

József Nagy
3.5.2017

Разглеждане в комисия 23.1.2019 4.2.2019

Дата на приемане 4.2.2019

Резултат от окончателното гласуване +:
–:
0:

44
0
0

Членове, присъствали на 
окончателното гласуване

Asim Ademov, Michał Boni, Daniel Dalton, Rachida Dati, Laura 
Ferrara, Romeo Franz, Kinga Gál, Ana Gomes, Filiz Hyusmenova, 
Sophia in ‘t Veld, Eva Joly, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, 
Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, 
Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Helga Stevens, Traian Ungureanu, 
Josef Weidenholzer, Kristina Winberg

Заместници, присъствали на 
окончателното гласуване

Carlos Coelho, Dennis de Jong, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia 
Járóka, Petr Ježek, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Maite Pagazaurtundúa 
Ruiz, Barbara Spinelli, Axel Voss

Заместници (чл. 200, пар. 2), 
присъствали на окончателното 
гласуване

Birgit Collin-Langen, Pascal Durand, Stefan Eck, Stefan Gehrold, 
Françoise Grossetête, John Howarth, Ramón Jáuregui Atondo, Paul 
Rübig, Julie Ward, Tiemo Wölken, Gabriele Zimmer

Дата на внасяне 7.2.2019
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ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
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