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JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Principiul conform căruia orice persoană are dreptul la protecția datelor cu caracter personal 
care o privesc este stabilit de articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE). Un temei juridic specific pentru adoptarea normelor privind 
protecția datelor cu caracter personal este introdus în articolul 16 alineatul (2) din TFUE. De 
asemenea, articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene consacră 
protecția datelor cu caracter personal ca drept fundamental. 

Dreptul la protecția datelor cu caracter personal se aplică și prelucrării datelor cu caracter 
personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii. Regulamentul (CE) nr. 
45/2001, principalul act din legislația UE privind protecția datelor cu caracter personal în 
instituțiile Uniunii, a fost adoptat în 2001, urmărindu-se două obiective: protejarea dreptului 
fundamental la protecția datelor și garantarea liberei circulații a datelor cu caracter personal în 
întreaga Uniune. 

În data de 27 aprilie 2016, Parlamentul European și Consiliul au adoptat Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). Regulamentul general privind 
protecția datelor va deveni aplicabil la 25 mai 2018. Acest regulament impune adaptarea 
Regulamentului (CE) nr. 45/2001 la principiile și normele stabilite în Regulamentul (UE) 
2016/679, pentru a asigura un cadru solid și coerent în materie de protecție a datelor în 
Uniune și a permite ca cele două instrumente să poată fi aplicate în același timp. 

În propunerea de față, Comisia a adoptat modificările necesare pentru a adapta, în mod just și 
echilibrat, Regulamentul din 2001 la Regulamentul general privind protecția datelor. Cu toate 
acestea, propunerea deviază într-un aspect, în mod nejustificat, de la Regulamentul general 
privind protecția datelor, și anume în ceea ce privește vârsta consimțământului prevăzută 
pentru minori.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri juridice recomandă Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri 
interne, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul 1

Propunere de regulament
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal este un drept fundamental. 

(1) Protecția persoanelor fizice în ceea 
ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal este un drept fundamental. 
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Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și articolul 16 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul 
oricărei persoane la protecția datelor cu 
caracter personal care o privesc.

Articolul 8 alineatul (1) din Carta 
drepturilor fundamentale a Uniunii 
Europene („Carta”) și articolul 16 alineatul 
(1) din Tratatul privind funcționarea 
Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul 
oricărei persoane la protecția datelor cu 
caracter personal care o privesc. De 
asemenea, acest drept este garantat și prin 
articolul 8 din Convenția Europeană a 
Drepturilor Omului.

Amendamentul 2

Propunere de regulament
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului11

oferă persoanelor fizice drepturi opozabile 
din punct de vedere juridic, precizează 
obligațiile în materie de prelucrare a 
datelor care le revin operatorilor din 
instituțiile și organele comunitare și 
prevede instituirea unei autorități 
independente de supraveghere, Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, care să 
răspundă de monitorizarea prelucrării 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele Uniunii. Cu toate 
acestea, regulamentul menționat mai sus nu 
se aplică prelucrării datelor cu caracter 
personal în cursul unei activități 
desfășurate de către instituții și organe ale 
Uniunii care nu intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii.

(2) Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului11

oferă persoanelor fizice drepturi opozabile 
din punct de vedere juridic, precizează 
obligațiile în materie de prelucrare a 
datelor care le revin operatorilor din 
instituțiile și organele comunitare și 
prevede instituirea unei autorități 
independente de supraveghere, Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, care să 
răspundă de monitorizarea prelucrării 
datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele Uniunii. Totodată, 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001 urmărește 
două obiective: protejarea dreptului 
fundamental la protecția datelor și 
garantarea liberei circulații a datelor cu 
caracter personal în întreaga Uniune. Cu 
toate acestea, regulamentul menționat mai 
sus nu se aplică prelucrării datelor cu 
caracter personal în cursul unei activități 
desfășurate de către instituții și organe ale 
Uniunii care nu intră în domeniul de 
aplicare al dreptului Uniunii.

_________________ _______________

11Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 

11Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 18 decembrie 2000 privind protecția 
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
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datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

datelor cu caracter personal de către 
instituțiile și organele comunitare și privind 
libera circulație a acestor date (JO L 8, 
12.1.2001, p. 1).

Amendamentul 3

Propunere de regulament
Considerentul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Este în interesul unei abordări 
coerente a protecției datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune, precum și al 
liberei circulații a datelor cu caracter 
personal în Uniune, ca normele de protecție 
a datelor ale instituțiilor și organelor
Uniunii să fie aliniate cât mai mult posibil 
la normele de protecție a datelor adoptate 
pentru sectorul public din statele membre. 
Ori de câte ori o dispoziție a prezentului 
regulament se bazează pe aceeași noțiune 
ca și o dispoziție a Regulamentului (UE) 
2016/679, aceste două dispoziții ar trebui 
să fie interpretate în mod omogen, în 
special pentru că structura propunerii ar 
trebui înțeleasă ca fiind similară structurii 
Regulamentului (UE) 2016/679.

(5) Este în interesul unei abordări 
coerente a protecției datelor cu caracter 
personal în întreaga Uniune, precum și al 
liberei circulații a datelor cu caracter 
personal în Uniune, ca normele de protecție 
a datelor ale instituțiilor, organelor, 
oficiilor și agențiilor Uniunii să fie aliniate 
cât mai mult posibil la normele de protecție 
a datelor adoptate pentru sectorul public 
din statele membre. Ori de câte ori o 
dispoziție a prezentului regulament se 
bazează pe aceeași noțiune ca și o 
dispoziție a Regulamentului (UE) 
2016/679, aceste două dispoziții ar trebui, 
potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a 
Uniunii Europene1a, să fie interpretate în 
mod omogen, în special pentru că structura 
propunerii ar trebui înțeleasă ca fiind 
similară structurii Regulamentului (UE) 
2016/679.

_________________

1a A se vedea Hotărârea Curții de Justiție 
din 9 martie 2010, Comisia/Germania, C-
518/07, ECLI:EU:C:2010:125, punctele 
26 și 28.

Amendamentul 4

Propunere de regulament
Considerentul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

(10) În cazul în care actul de înființare a (10) În cazul în care actul de înființare a 
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unei agenții a Uniunii care desfășoară 
activități ce intră în domeniul de aplicare a 
capitolelor 4 și 5 de la titlul V din tratat 
stabilește un regim de protecție a datelor de 
sine stătător pentru prelucrarea datelor 
operaționale cu caracter personal, aceste 
regimuri ar trebui să nu fie afectate de 
prezentul regulament. Cu toate acestea, în 
conformitate cu articolul 62 din Directiva 
(UE) 2016/680, Comisia ar trebui, până la 
6 mai 2019, să revizuiască actele Uniunii 
care reglementează prelucrarea (datelor cu 
caracter personal) de către autoritățile 
competente în scopul prevenirii, 
investigării, depistării sau urmăririi penale 
a infracțiunilor sau al executării 
pedepselor, inclusiv al protejării împotriva 
amenințărilor la adresa securității publice și 
al prevenirii acestora și, după caz, să 
prezinte propunerile necesare de 
modificare a actelor respective pentru a 
asigura o abordare uniformă a protecției 
datelor cu caracter personal în domeniile 
cooperării judiciare în materie penală și al 
cooperării polițienești.

unei agenții a Uniunii care desfășoară 
activități ce intră în domeniul de aplicare a 
capitolelor 4 și 5 de la titlul V din tratat 
stabilește un regim de protecție a datelor de 
sine stătător pentru prelucrarea datelor 
operaționale cu caracter personal, aceste 
regimuri ar trebui să nu fie afectate de 
prezentul regulament, în măsura în care 
sunt în conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679. Cu toate 
acestea, în conformitate cu articolul 62 din 
Directiva (UE) 2016/680, Comisia ar 
trebui, până la 6 mai 2019, să revizuiască 
actele Uniunii care reglementează 
prelucrarea (datelor cu caracter personal) 
de către autoritățile competente în scopul 
prevenirii, investigării, depistării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor, inclusiv al protejării 
împotriva amenințărilor la adresa 
securității publice și al prevenirii acestora 
și, după caz, să prezinte propunerile 
necesare de modificare a actelor respective 
pentru a asigura o abordare uniformă a 
protecției datelor cu caracter personal în 
domeniile cooperării judiciare în materie 
penală și al cooperării polițienești.

Justificare

Orice regim de protecție a datelor trebuie să fie coerent cu Regulamentul general privind 
protecția datelor.

Amendamentul 5

Propunere de regulament
Considerentul 14

Textul propus de Comisie Amendamentul

(14) Consimțământul ar trebui acordat 
printr-o acțiune neechivocă care să 
constituie o manifestare liber exprimată, 
specifică, în cunoștință de cauză și clară a 
acordului persoanei vizate pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal, cum ar fi o declarație făcută în 
scris, inclusiv în format electronic, sau 

(14) Consimțământul ar trebui acordat 
printr-o acțiune neechivocă care să 
constituie o manifestare liber exprimată, 
specifică, în cunoștință de cauză și clară a 
acordului persoanei vizate pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal, cum ar fi o declarație făcută în 
scris, inclusiv în format electronic, sau 
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verbal. Aceasta ar putea include bifarea 
unei căsuțe atunci când persoana vizitează 
un website, alegerea parametrilor tehnici 
pentru serviciile societății informaționale 
sau orice altă declarație sau acțiune care 
indică în mod clar în acest context 
acceptarea de către persoana vizată a 
prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absența 
unui răspuns, căsuțele bifate în prealabil 
sau absența unei acțiuni nu ar trebui să 
constituie un consimțământ. 
Consimțământul ar trebui să vizeze toate 
activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. Dacă 
prelucrarea datelor se face în mai multe 
scopuri, consimțământul ar trebui dat 
pentru toate scopurile prelucrării. În cazul 
în care consimțământul persoanei vizate 
trebuie acordat în urma unei cereri 
transmise pe cale electronică, cererea 
respectivă trebuie să fie clară și concisă și 
să nu perturbe în mod inutil utilizarea 
serviciului pentru care se acordă
consimțământul.

verbal. Aceasta ar putea include bifarea 
unei căsuțe atunci când persoana vizitează 
un website, alegerea parametrilor tehnici 
pentru serviciile societății informaționale 
sau orice altă declarație sau acțiune care 
indică în mod clar în acest context 
acceptarea de către persoana vizată a 
prelucrării propuse a datelor sale cu 
caracter personal. Prin urmare, absența 
unui răspuns, căsuțele bifate în prealabil 
sau absența unei acțiuni nu ar trebui să 
constituie un consimțământ. 
Consimțământul ar trebui să vizeze toate 
activitățile de prelucrare efectuate în 
același scop sau în aceleași scopuri. Dacă 
prelucrarea datelor se face în mai multe 
scopuri, consimțământul ar trebui dat 
pentru toate scopurile prelucrării. În cazul 
în care consimțământul persoanei vizate 
trebuie acordat în urma unei cereri 
transmise pe cale electronică, cererea 
respectivă trebuie să fie clară și concisă și 
să nu perturbe în mod inutil utilizarea 
serviciului pentru care se acordă 
consimțământul. Cu toate acestea, 
persoana vizată trebuie să aibă dreptul de 
a-și retrage în orice moment 
consimțământul, fără ca acest fapt să 
afecteze legalitatea prelucrării efectuate 
pe baza consimțământului înainte de 
retragerea acestuia.

Amendamentul 6

Propunere de regulament
Considerentul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18) Dreptul Uniunii, inclusiv normele 
interne menționate în prezentul 
regulament, ar trebui să fie clar și precis, 
iar aplicarea sa ar trebui să fie previzibilă 
pentru persoanele vizate de acesta, în 
conformitate cu jurisprudența Curții de 
Justiție a Uniunii Europene și a Curții 
Europene a Drepturilor Omului.

(18) Dreptul Uniunii ar trebui să fie clar 
și precis, iar aplicarea sa ar trebui să fie 
previzibilă pentru persoanele vizate de 
acesta, în conformitate cu jurisprudența 
Curții de Justiție a Uniunii Europene și a 
Curții Europene a Drepturilor Omului.
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Amendamentul 7

Propunere de regulament
Considerentul 23

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23) Datele cu caracter personal care 
sunt, prin natura lor, deosebit de sensibile 
în ceea ce privește drepturile și libertățile 
fundamentale necesită o protecție specifică, 
deoarece contextul prelucrării acestora ar 
putea genera riscuri considerabile la adresa 
drepturilor și libertăților fundamentale. 
Aceste date cu caracter personal ar trebui 
să includă datele cu caracter personal care 
dezvăluie originea rasială sau etnică, 
utilizarea termenului „origine rasială” în 
prezentul regulament neimplicând o 
acceptare de către Uniune a teoriilor care 
urmăresc să stabilească existența unor rase 
umane separate. Prelucrarea fotografiilor 
nu ar trebui să fie considerată în mod 
sistematic ca fiind o prelucrare de categorii 
speciale de date cu caracter personal, 
întrucât fotografiile intră sub incidența 
definiției datelor biometrice doar în 
cazurile în care sunt prelucrate prin 
mijloace tehnice specifice care permit 
identificarea unică sau autentificarea unei 
persoane fizice. Pe lângă cerințele specifice 
privind prelucrarea datelor sensibile, ar 
trebui să se aplice principiile generale și 
alte norme prevăzute de prezentul 
regulament, în special în ceea ce privește 
condițiile pentru prelucrarea legală. Ar 
trebui prevăzute în mod explicit derogări 
de la interdicția generală de prelucrare a 
acestor categorii speciale de date cu 
caracter personal, printre altele atunci când 
persoana vizată își dă consimțământul 
explicit sau în ceea ce privește nevoi 
specifice, în special atunci când prelucrarea 
este efectuată în cadrul unor activități 
legitime de către anumite asociații sau 
fundații al căror scop este de a permite 
exercitarea libertăților fundamentale.

(23) Datele cu caracter personal care 
sunt, prin natura lor, deosebit de sensibile 
în ceea ce privește drepturile și libertățile 
fundamentale necesită o protecție specifică, 
deoarece contextul prelucrării acestora ar 
putea genera riscuri considerabile la adresa 
drepturilor și libertăților fundamentale. 
Aceste date cu caracter personal nu ar 
trebui prelucrate decât dacă prelucrarea 
este permisă în anumite cazuri prevăzute 
de prezentul regulament. Aceste date cu 
caracter personal ar trebui să includă datele 
cu caracter personal care dezvăluie 
originea rasială sau etnică, utilizarea 
termenului „origine rasială” în prezentul 
regulament neimplicând o acceptare de 
către Uniune a teoriilor care urmăresc să 
stabilească existența unor rase umane 
separate. Prelucrarea fotografiilor nu ar 
trebui să fie considerată în mod sistematic 
ca fiind o prelucrare de categorii speciale 
de date cu caracter personal, întrucât 
fotografiile intră sub incidența definiției 
datelor biometrice doar în cazurile în care 
sunt prelucrate prin mijloace tehnice 
specifice care permit identificarea unică 
sau autentificarea unei persoane fizice. Pe 
lângă cerințele specifice privind 
prelucrarea datelor sensibile, ar trebui să se 
aplice principiile generale și alte norme 
prevăzute de prezentul regulament, în 
special în ceea ce privește condițiile pentru 
prelucrarea legală. Ar trebui prevăzute în 
mod explicit derogări de la interdicția 
generală de prelucrare a acestor categorii 
speciale de date cu caracter personal, 
printre altele atunci când persoana vizată 
își dă consimțământul explicit sau în ceea 
ce privește nevoi specifice, în special 
atunci când prelucrarea este efectuată în 
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cadrul unor activități legitime de către 
anumite asociații sau fundații al căror scop 
este de a permite exercitarea libertăților 
fundamentale.

Amendamentul 8

Propunere de regulament
Considerentul 23 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(23a) Categoriile speciale de date cu 
caracter personal, care necesită un nivel 
mai ridicat de protecție, ar trebui 
prelucrate doar în scopuri legate de 
sănătate atunci când este necesar pentru 
realizarea acestor scopuri, în beneficiul 
persoanelor fizice și al societății în 
general, în special în contextul gestionării 
serviciilor și sistemelor de sănătate sau de 
asistență socială. Prin urmare, prezentul 
regulament ar trebui să prevadă condiții 
armonizate pentru prelucrarea 
categoriilor speciale de date cu caracter 
personal privind sănătatea, în legătură cu 
nevoi specifice, în special atunci când 
prelucrarea acestor date este efectuată în 
anumite scopuri legate de sănătate de 
către persoane care fac obiectul unei 
obligații legale de a păstra secretul 
profesional. Dreptul Uniunii ar trebui să 
prevadă măsuri specifice și adecvate 
pentru a proteja drepturile fundamentale 
și datele cu caracter personal ale 
persoanelor fizice.

Amendamentul 9

Propunere de regulament
Considerentul 24

Textul propus de Comisie Amendamentul

(24) Prelucrarea categoriilor speciale de 
date cu caracter personal poate fi necesară 
din motive de interes public în domeniile 

(24) Prelucrarea categoriilor speciale de 
date cu caracter personal poate fi necesară 
din motive de interes public în domeniile 
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sănătății publice, fără consimțământul 
persoanei vizate. O astfel de prelucrare ar 
trebui condiționată de măsuri adecvate și 
specifice destinate să protejeze drepturile și 
libertățile persoanelor fizice. În acest 
context, conceptul de „sănătate publică” ar 
trebui interpretat astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului15, 
și anume toate elementele referitoare la 
sănătate și anume starea de sănătate, 
inclusiv morbiditatea sau handicapul, 
factorii determinanți care au efect asupra 
stării de sănătate, necesitățile în domeniul 
asistenței medicale, resursele alocate 
asistenței medicale, furnizarea asistenței 
medicale și asigurarea accesului universal 
la aceasta, precum și cheltuielile și sursele 
de finanțare în domeniul sănătății și 
cauzele mortalității. Această prelucrare a 
datelor privind sănătatea din motive de 
interes public nu ar trebui să ducă la 
prelucrarea acestor date în alte scopuri de 
către părți terțe.

sănătății publice, fără consimțământul 
persoanei vizate. O astfel de prelucrare ar 
trebui condiționată de măsuri 
proporționale, adecvate și specifice 
destinate să protejeze drepturile și 
libertățile persoanelor fizice. În acest 
context, conceptul de „sănătate publică” ar 
trebui interpretat astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului15, 
și anume toate elementele referitoare la 
sănătate și anume starea de sănătate, 
inclusiv morbiditatea sau handicapul, 
factorii determinanți care au efect asupra 
stării de sănătate, necesitățile în domeniul 
asistenței medicale, resursele alocate 
asistenței medicale, furnizarea asistenței 
medicale și asigurarea accesului universal 
la aceasta, precum și cheltuielile și sursele 
de finanțare în domeniul sănătății și 
cauzele mortalității. Această prelucrare a 
datelor privind sănătatea din motive de 
interes public nu ar trebui să ducă la alte 
operațiuni de prelucrare a acestor date, 
efectuate în alte scopuri.

_________________ _________________

15 Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind statisticile 
comunitare referitoare la sănătatea publică, 
precum și la sănătatea și siguranța la locul 
de muncă (JO L 354, 31.12.2008, p. 70).

15 Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind statisticile 
comunitare referitoare la sănătatea publică, 
precum și la sănătatea și siguranța la locul 
de muncă (JO L 354, 31.12.2008, p. 70).

Justificare

Datele privind sănătatea au un caracter deosebit de sensibil, iar prelucrarea acestor date 
sensibile trebuie limitată la strictul necesar. În special, aceste date nu trebuie să ajungă în 
posesia unor terți, care ar putea să le prelucreze la rândul lor.

Amendamentul 10

Propunere de regulament
Considerentul 37 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Actele juridice adoptate în temeiul Actele juridice adoptate în temeiul 
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tratatelor sau normele interne ale 
instituțiilor și organelor Uniunii pot 
impune restricții în privința unor principii 
specifice, în privința dreptului de 
informare, a dreptului de acces la datele cu 
caracter personal și de rectificare sau 
ștergere a acestora, în privința dreptului la 
portabilitatea datelor, a dreptului la 
confidențialitatea comunicațiilor 
electronice, precum și în privința 
comunicării unei încălcări a securității 
datelor cu caracter personal persoanei 
vizate și a anumitor obligații conexe ale 
operatorilor, în măsura în care acest lucru 
este necesar și proporțional într-o societate 
democratică pentru a se garanta siguranța 
publică, prevenirea, investigarea și 
urmărirea penală a infracțiunilor sau 
executarea pedepselor, inclusiv protejarea 
împotriva amenințărilor la adresa 
securității publice și prevenirea acestora, 
inclusiv protecția vieții oamenilor, în 
special ca răspuns la dezastre naturale sau 
provocate de om, pentru a se asigura 
securitatea internă a instituțiilor și 
organelor Uniunii, alte obiective 
importante de interes public general ale 
Uniunii sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, pentru menținerea de registre 
publice din motive de interes public 
general sau protecția persoanei vizate ori a 
drepturilor și libertăților unor terți, inclusiv 
protecția socială, sănătatea publică și 
scopurile umanitare.

tratatelor pot impune restricții în privința 
unor principii specifice, în privința 
dreptului de informare, a dreptului de acces 
la datele cu caracter personal și de 
rectificare sau ștergere a acestora, în 
privința dreptului la portabilitatea datelor, a 
dreptului la confidențialitatea 
comunicațiilor electronice, precum și în 
privința comunicării unei încălcări a 
securității datelor cu caracter personal 
persoanei vizate și a anumitor obligații 
conexe ale operatorilor, în măsura în care 
acest lucru este necesar și proporțional într-
o societate democratică pentru a se garanta 
siguranța publică, prevenirea, investigarea 
și urmărirea penală a infracțiunilor sau 
executarea pedepselor, inclusiv protejarea 
împotriva amenințărilor la adresa 
securității publice și prevenirea acestora, 
inclusiv protecția vieții oamenilor, în 
special ca răspuns la dezastre naturale sau 
provocate de om, pentru a se asigura 
securitatea internă a instituțiilor și 
organelor Uniunii, alte obiective 
importante de interes public general ale 
Uniunii sau ale unui stat membru, în 
special un interes economic sau financiar 
important al Uniunii sau al unui stat 
membru, pentru menținerea de registre 
publice din motive de interes public 
general sau protecția persoanei vizate ori a 
drepturilor și libertăților unor terți, inclusiv 
protecția socială, sănătatea publică și 
scopurile umanitare.

Amendamentul 11

Propunere de regulament
Considerentul 37 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care o restricție nu este 
prevăzută de acte juridice adoptate în 
temeiul tratatelor sau de normele lor 
interne, instituțiile și organele Uniunii pot 

eliminat
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impune, într-un caz specific, o restricție 
ad-hoc asupra unor principii specifice și 
asupra drepturilor persoanei vizate, dacă 
această restricție respectă esența 
drepturilor și libertăților fundamentale și, 
în ceea ce privește o anumită operație de 
prelucrare, este necesară și proporțională 
într-o societate democratică, pentru a 
asigura unul sau mai multe din 
obiectivele menționate la primul paragraf. 
Restricția ar trebui să fie notificată 
responsabilului cu protecția datelor. Toate 
restricțiile ar trebui să fie conforme cu 
cerințele prevăzute de cartă și de 
Convenția europeană pentru apărarea 
drepturilor omului și a libertăților 
fundamentale.

Amendamentul 12

Propunere de regulament
Considerentul 42

Textul propus de Comisie Amendamentul

(42) În vederea demonstrării 
conformității cu prezentul regulament, 
operatorii ar trebui să păstreze evidențe ale 
activităților de prelucrare aflate în 
responsabilitatea lor, iar persoanele 
împuternicite de către operator ar trebui să 
păstreze evidențe ale categoriilor de 
activități de prelucrare aflate în 
responsabilitatea lor. Instituțiile și organele 
Uniunii ar trebui să aibă obligația de a 
coopera cu Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și de a își pune evidențele 
la dispoziția acesteia, la cerere, pentru a 
putea fi utilizate în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare respective. 
Instituțiile și organele Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a institui un registru 
central al evidențelor activităților de 
prelucrare. Din motive de transparență, ele 
ar trebui, de asemenea, să poată face 
public acest registru.

(42) În vederea demonstrării 
conformității cu prezentul regulament, 
operatorii ar trebui să păstreze evidențe ale 
activităților de prelucrare aflate în 
responsabilitatea lor, iar persoanele 
împuternicite de către operator ar trebui să 
păstreze evidențe ale categoriilor de 
activități de prelucrare aflate în 
responsabilitatea lor. Instituțiile și organele 
Uniunii ar trebui să aibă obligația de a 
coopera cu Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și de a își pune evidențele 
la dispoziția acesteia, la cerere, pentru a 
putea fi utilizate în scopul monitorizării 
operațiunilor de prelucrare respective. 
Instituțiile și organele Uniunii ar trebui să 
aibă posibilitatea de a institui un registru 
central al evidențelor activităților de 
prelucrare. Din motive de transparență, ele 
ar trebui să facă public acest registru. 
Persoanele vizate ar trebui să aibă 
posibilitatea de a consulta acest registru
cu ajutorul responsabilului cu protecția 
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datelor al operatorului.

Amendamentul 13

Propunere de regulament
Considerentul 46

Textul propus de Comisie Amendamentul

(46) Operatorul ar trebui să comunice 
persoanei vizate o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, fără întârzieri 
nejustificate, atunci când încălcarea este 
susceptibilă să genereze un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile persoanei 
fizice, pentru a-i permite să ia măsurile de 
precauție necesare. Comunicarea ar trebui
să descrie natura încălcării securității 
datelor cu caracter personal și să cuprindă 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Comunicările către 
persoanele vizate ar trebui efectuate în cel 
mai scurt timp posibil în mod rezonabil și 
în strânsă cooperare cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente, 
cum ar fi autoritățile de aplicare a legii.

(46) Operatorul ar trebui să comunice 
persoanei vizate o încălcare a securității 
datelor cu caracter personal, fără întârzieri 
nejustificate, atunci când încălcarea este 
susceptibilă să genereze un risc ridicat 
pentru drepturile și libertățile persoanei 
fizice, pentru a-i permite să ia măsurile de 
precauție necesare. Comunicarea trebuie să 
fie confidențială și trebuie să descrie 
natura încălcării securității datelor cu 
caracter personal și să cuprindă 
recomandări pentru persoana fizică în 
cauză în scopul atenuării eventualelor 
efecte negative. Comunicările către 
persoanele vizate ar trebui efectuate în cel 
mai scurt timp posibil în mod rezonabil și 
în strânsă cooperare cu Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, 
respectându-se orientările furnizate de 
aceasta sau de alte autorități competente, 
cum ar fi autoritățile de aplicare a legii.

Amendamentul 14

Propunere de regulament
Considerentul 52

Textul propus de Comisie Amendamentul

(52) În cazul în care se transferă date cu 
caracter personal de la instituții și organe 
ale Uniunii către operatori, persoane 
împuternicite de operatori sau alți 
destinatari din țări terțe sau către 
organizații internaționale, nivelul de 
protecție a persoanelor fizice asigurat în 
Uniune prin prezentul regulament nu ar 
trebui să fie diminuat, inclusiv în cazurile 

(52) În cazul în care se transferă date cu 
caracter personal de la instituții și organe 
ale Uniunii către operatori, persoane 
împuternicite de operatori sau alți 
destinatari din țări terțe sau către 
organizații internaționale, nivelul de 
protecție a persoanelor fizice asigurat în 
Uniune prin prezentul regulament ar trebui 
să fie garantat, inclusiv în cazurile de 
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de transferuri ulterioare de date cu caracter 
personal dinspre țara terță sau organizația 
internațională către operatori, persoane 
împuternicite de operatori din aceeași sau 
dintr-o altă țară terță sau organizație 
internațională. În orice caz, transferurile 
către țări terțe și organizații internaționale 
pot fi realizate numai în conformitate 
deplină cu prezentul regulament. Un 
transfer ar putea avea loc numai dacă, sub 
rezerva respectării celorlalte dispoziții ale 
prezentului regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator 
îndeplinește condițiile prevăzute de 
dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau către 
organizații internaționale.

transferuri ulterioare de date cu caracter 
personal dinspre țara terță sau organizația 
internațională către operatori, persoane 
împuternicite de operatori din aceeași sau 
dintr-o altă țară terță sau organizație 
internațională. În orice caz, transferurile 
către țări terțe și organizații internaționale 
pot fi realizate numai în conformitate 
deplină cu prezentul regulament, cu 
Regulamentul (UE) 2016/679 și cu 
drepturile și libertățile fundamentale 
consacrate în Cartă. Un transfer ar putea 
avea loc numai dacă, sub rezerva 
respectării celorlalte dispoziții ale 
prezentului regulament, operatorul sau 
persoana împuternicită de operator 
îndeplinește condițiile prevăzute de 
dispozițiile prezentului regulament 
referitoare la transferul de date cu caracter 
personal către țări terțe sau către 
organizații internaționale.

Amendamentul 15

Propunere de regulament
Considerentul 54

Textul propus de Comisie Amendamentul

(54) În absența unei decizii privind 
caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, operatorul sau persoana 
împuternicită de operator ar trebui să 
adopte măsuri pentru a compensa lipsa 
protecției datelor într-o țară terță prin 
intermediul unor garanții adecvate pentru 
persoana vizată. Astfel de garanții 
adecvate pot consta în utilizarea clauzelor 
standard de protecție a datelor adoptate de 
Comisie, a clauzelor standard de protecție 
a datelor adoptate de Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor sau a 
clauzelor contractuale autorizate de 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor. În cazul în care persoana 
împuternicită de operator nu este o 
instituție sau un organ al Uniunii, 
respectivele garanții corespunzătoare pot 

eliminat
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consta, de asemenea, în reguli corporative 
obligatorii, coduri de conduită și 
mecanisme de certificare utilizate pentru 
transferurile internaționale efectuate în 
temeiul Regulamentului (UE) 2016/679. 
Respectivele garanții ar trebui să asigure 
respectarea cerințelor în materie de 
protecție a datelor și drepturi ale 
persoanelor vizate corespunzătoare 
prelucrării în interiorul Uniunii, inclusiv 
disponibilitatea unor drepturi opozabile 
ale persoanelor vizate și a unor căi de 
atac eficiente, printre care dreptul de 
acces la reparații efective pe cale 
administrativă sau judiciară și dreptul de 
a solicita despăgubiri, în Uniune sau într-
o țară terță. Acestea ar trebui să fie legate 
în special de respectarea principiilor 
generale privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal: principiul protecției 
datelor începând cu momentul conceperii 
și principiul protecției implicite a datelor. 
Transferurile pot fi efectuate și de către 
instituțiile și organele Uniunii către 
autorități sau organisme publice din țări 
terțe sau către organizații internaționale 
cu atribuții și funcții corespunzătoare, 
inclusiv pe baza dispozițiilor care prevăd 
drepturi opozabile și efective pentru 
persoanele vizate, care trebuie introduse 
în acordurile administrative, cum ar fi un 
memorandum de înțelegere. Autorizația 
din partea Autorității Europene pentru 
Protecția Datelor ar trebui obținută atunci 
când garanțiile sunt oferite în cadrul unor 
acorduri administrative fără caracter 
juridic obligatoriu.

Amendamentul 16

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Prezentul regulament stabilește 
norme privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

1. Prezentul regulament stabilește 
norme privind protecția persoanelor fizice 
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
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caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii și 
norme privind libera circulație a datelor cu 
caracter personal între acestea sau către 
destinatari stabiliți în Uniune și care intră 
sub incidența Regulamentului (UE) 
2016/67918 sau a dispozițiilor de drept 
intern adoptate în temeiul Directivei (UE) 
2016/68019.

caracter personal de către instituțiile, 
organele, oficiile și agențiile Uniunii și 
norme privind libera circulație a datelor cu 
caracter personal între acestea sau către 
destinatari stabiliți în Uniune.

_________________

18 Regulamentul (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date și 
de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția 
datelor) (Text cu relevanță pentru SEE), 
JO L 119, 4.5.2016, p. 1-88.

19 Directiva (UE) 2016/680 a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea 
datelor cu caracter personal de către 
autoritățile competente în scopul 
prevenirii, depistării, investigării sau 
urmăririi penale a infracțiunilor sau al 
executării pedepselor și privind libera 
circulație a acestor date și de abrogare a 
Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului, JO L 119, 4.5.2016, p. 89-
131.

Amendamentul 17

Propunere de regulament
Articolul 1 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Prezentul regulament asigură 
protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice și în 
special a dreptului acestora la protecția 
datelor cu caracter personal.

2. Prezentul regulament asigură 
protecția drepturilor și libertăților 
fundamentale ale persoanelor fizice 
consacrate în Cartă și în special a 
dreptului acestora la protecția datelor cu 
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caracter personal.

Amendamentul 18

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

2a. Prezentul regulament se aplică și 
agențiilor Uniunii care desfășoară 
activități ce intră sub incidența 
Capitolelor 4 și 5 de la Titlul V partea 3 
din TFUE, inclusiv în cazul în care actele 
fondatoare ale acestor agenții ale Uniunii 
prevăd un regim de protecție a datelor de 
sine stătător pentru prelucrarea datelor 
operaționale cu caracter personal. 
Dispozițiile prezentului regulament 
prevalează în fața dispozițiilor 
contradictorii din actele fondatoare ale 
acestor agenții ale Uniunii.

Amendamentul 19

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) să fie exacte și, dacă este necesar, 
actualizate; Se iau toate măsurile 
rezonabile pentru a se asigura că datele 
inexacte sau incomplete, având în vedere 
scopurile pentru care au fost colectate sau 
pentru care sunt prelucrate ulterior, sunt 
șterse sau rectificate fără întârziere 
(„exactitatea”);

(d) să fie exacte și, dacă este necesar, 
actualizate; se iau toate măsurile rezonabile 
pentru a se asigura că datele cu caracter 
personal care sunt inexacte sau 
incomplete, având în vedere scopurile 
pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau 
rectificate fără întârziere („exactitatea”);

Amendamentul 20

Propunere de regulament
Articolul 8 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul
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Condiții aplicabile în ceea ce privește 
consimțământul copiilor în legătură cu 
serviciile societății informaționale

(Nu privește versiunea în limba română.)

Justificare

Amendamentul 21

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care se aplică articolul 5 
alineatul (1) litera (d), în ceea ce privește 
oferirea de servicii ale societății 
informaționale în mod direct unui copil, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui copil este legală dacă copilul are cel 
puțin vârsta de 13 ani. Dacă copilul are sub 
vârsta de 13 ani, respectiva prelucrare este 
legală numai dacă și în măsura în care 
consimțământul respectiv este acordat sau 
autorizat de titularul răspunderii părintești 
asupra copilului.

(1) În cazul în care se aplică articolul 5 
alineatul (1) litera (d), în ceea ce privește 
oferirea de servicii ale societății 
informaționale în mod direct unui copil, 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
unui copil este legală dacă copilul are cel 
puțin vârsta de 16 ani. Dacă copilul are sub 
vârsta de 16 ani, respectiva prelucrare este 
legală numai dacă și în măsura în care 
consimțământul respectiv este acordat sau 
autorizat de titularul răspunderii părintești 
asupra copilului.

Amendamentul 22

Propunere de regulament
Articolul 9 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Transmiterile de date cu caracter personal 
către destinatari, alții decât instituțiile și 
organele Uniunii, stabiliți în Uniune și care 
intră sub incidența Regulamentului (UE) 
2016/679 sau a Directivei (UE) 2016/680.

Transmiterile de date cu caracter personal 
către destinatari, alții decât instituțiile și 
organele Uniunii, stabiliți în Uniune

Amendamentul 23

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) transmiterea datelor este necesară, 
este proporțională cu scopul ei și nu există 
niciun motiv să se presupună că drepturile, 
libertățile și interesele legitime ale 
persoanei vizate ar putea fi afectate.

(b) transmiterea datelor este strict 
necesară, ținând cont de obiectivele 
destinatarului, și nu există niciun motiv să 
se presupună că drepturile, libertățile și 
interesele legitime ale persoanei vizate ar 
putea fi afectate de transmiterea datelor 
solicitate sau de utilizarea ulterioară de 
către destinatar, preconizată în mod 
rezonabil, a acestor date cu caracter 
personal.

Amendamentul 24

Propunere de regulament
Articolul 11 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prelucrarea de date cu caracter personal 
referitoare la condamnări penale și 
infracțiuni sau la măsuri de securitate 
conexe în temeiul articolului 5 alineatul (1) 
poate fi efectuată numai dacă este 
autorizată de dispoziții ale dreptului 
Uniunii, care pot include norme interne și 
care oferă garanții specifice adecvate 
pentru drepturile și libertățile persoanelor 
vizate.

Prelucrarea de date cu caracter personal 
referitoare la condamnări penale și 
infracțiuni sau la măsuri de securitate 
conexe în temeiul articolului 5 alineatul (1) 
poate fi efectuată numai dacă este 
autorizată de dispoziții ale dreptului 
Uniunii, care oferă garanții specifice 
adecvate pentru drepturile și libertățile 
persoanelor vizate.

Amendamentul 25

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) furnizarea acestor informații se 
dovedește a fi imposibilă sau ar implica 
eforturi disproporționate, în special în 
cazul prelucrării în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare 
științifică sau istorică ori în scopuri 
statistice sau în măsura în care obligația 
menționată la alineatul (1) din prezentul 

(b) furnizarea acestor informații se 
dovedește a fi imposibilă sau ar implica 
eforturi disproporționate, în special în 
cazul prelucrării în scopuri de arhivare în 
interes public, în scopuri de cercetare 
științifică sau istorică ori în scopuri 
statistice sau în măsura în care obligația 
menționată la alineatul (1) din prezentul 
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articol ar putea să facă imposibilă sau să 
afecteze în mod grav realizarea 
obiectivelor prelucrării respective;

articol ar putea să facă imposibilă sau să 
afecteze în mod grav realizarea 
obiectivelor prelucrării respective; În astfel 
de cazuri, operatorul ia măsuri adecvate 
pentru a proteja drepturile, libertățile și 
interesele legitime ale persoanei vizate, 
inclusiv punerea informațiilor la 
dispoziția publicului;

Amendamentul 26

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Actele legislative adoptate în baza 
tratatelor sau, în chestiuni legate de 
funcționarea instituțiilor și organelor 
Uniunii, normele interne prevăzute de 
acestea din urmă pot restricționa aplicarea 
articolelor 14-22, 34 și 38, precum și a 
articolului 4 în măsura în care dispozițiile 
acestuia corespund drepturilor și 
obligațiilor prevăzute la articolele 14-22, 
atunci când o astfel de restricție respectă 
esența drepturilor și libertăților 
fundamentale și constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, pentru a garanta:

1. Actele legislative adoptate în baza 
tratatelor pot restricționa aplicarea 
articolelor 14-22, 34 și 38, precum și a 
articolului 4 în măsura în care dispozițiile 
acestuia corespund drepturilor și 
obligațiilor prevăzute la articolele 14-22, 
atunci când o astfel de restricție respectă 
esența drepturilor și libertăților 
fundamentale și constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică, pentru a garanta:

Justificare

Scopul acestui amendament este alinierea dispozițiilor din prezentul regulament la 
dispozițiile din RGPD, în baza avizului AEPD.

Amendamentul 27

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) securitatea internă a instituțiilor și 
organelor Uniunii, inclusiv a rețelelor lor 
de comunicații electronice;

(d) securitatea internă a instituțiilor și 
organelor Uniunii, inclusiv a rețelelor lor 
informatice și de comunicații electronice;
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Amendamentul 28

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În special, orice act legislativ 
menționat la alineatul (1) conține 
dispoziții specifice cel puțin, dacă este 
cazul, în ceea ce privește:

(a) scopul prelucrării sau tipurile de 
prelucrare;

(b) categoriile de date cu caracter 
personal;

(c) amploarea restricției introduse;

(d) garanțiile pentru a preveni 
abuzurile sau accesul ori transferul 
ilegal;

(e) menționarea operatorului sau a 
categoriilor de operatori;

(f) perioadele de păstrare și garanțiile 
aplicabile având în vedere natura, 
amploarea și scopul prelucrării sau 
tipurile de prelucrare;

(g) riscurile pentru drepturile și 
libertățile persoanelor vizate și

(h) dreptul persoanelor vizate de a fi 
informate cu privire la restricție, cu 
excepția cazului în care acest lucru poate 
afecta negativ scopul restricției.

Amendamentul 29

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Atunci când o restricție nu este 
prevăzută de un act legislativ adoptat în 
temeiul tratatelor sau de o normă internă 

eliminat
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în conformitate cu alineatul (1), 
instituțiile și organele Uniunii pot 
restricționa aplicarea articolelor 14-22, 34 
și 38, precum și a articolului 4 în măsura 
în care dispozițiile acestuia corespund 
drepturilor și obligațiilor prevăzute la 
articolele 14-22, atunci când o astfel de 
restricție respectă esența drepturilor și 
libertăților fundamentale în ceea ce 
privește o anumită operațiune de 
prelucrare și constituie o măsură 
necesară și proporțională într-o societate 
democratică pentru a garanta unul sau 
mai multe dintre obiectivele menționate la 
alineatul (1). Restricția se notifică 
responsabilului cu protecția datelor 
competent.

Amendamentul 30

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

3. În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice, dreptul Uniunii, care 
poate include norme interne, poate să 
prevadă derogări de la drepturile 
menționate la articolele 17, 18, 20 și 23, 
sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 13, în măsura în care 
drepturile respective sunt de natură să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav
realizarea scopurilor specifice, iar 
derogările respective sunt necesare pentru 
îndeplinirea acestor scopuri.

3. În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în 
scopuri statistice, dreptul Uniunii poate să 
prevadă derogări de la drepturile 
menționate la articolele 17, 18, 20 și 23, 
sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 13, în măsura în care 
drepturile respective sunt de natură să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav 
realizarea scopurilor specifice, iar 
derogările respective sunt necesare pentru 
îndeplinirea acestor scopuri.

Amendamentul 31

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul
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4. În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
arhivare de interes public, dreptul Uniunii, 
care poate include norme interne, poate să 
prevadă derogări de la drepturile 
menționate la articolele 17, 18, 20, 21, 22 
și 23, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 13, în măsura în care 
drepturile respective sunt de natură să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav 
realizarea scopurilor specifice, iar 
derogările respective sunt necesare pentru 
îndeplinirea acestor scopuri.

4. În cazul în care datele cu caracter 
personal sunt prelucrate în scopuri de 
arhivare de interes public, dreptul Uniunii 
poate să prevadă derogări de la drepturile 
menționate la articolele 17, 18, 20, 21, 22 
și 23, sub rezerva condițiilor și a garanțiilor 
prevăzute la articolul 13, în măsura în care 
drepturile respective sunt de natură să facă 
imposibilă sau să afecteze în mod grav 
realizarea scopurilor specifice, iar 
derogările respective sunt necesare pentru 
îndeplinirea acestor scopuri.

Amendamentul 32

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

5. Normele interne menționate la 
alineatele (1), (3) și (4) sunt suficient de 
clare și de precise și se publică în mod 
corespunzător.

eliminat

Amendamentul 33

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

6. În cazul în care este impusă o 
restricție în temeiul alineatului (1) sau (2), 
persoana vizată este informată, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, cu privire 
la motivele principale care stau la baza 
aplicării restricției și cu privire la dreptul 
său de a depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor.

6. În cazul în care este impusă o 
restricție în temeiul alineatului (1), 
persoana vizată este informată, în 
conformitate cu dreptul Uniunii, cu privire 
la motivele principale care stau la baza 
aplicării restricției și cu privire la dreptul 
său de a depune o plângere la Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor.

Amendamentul 34

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

7. În cazul în care o restricție impusă 
în temeiul alineatului (1) sau (2) este 
invocată pentru a se refuza accesul 
persoanei vizate, Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor, atunci când 
examinează plângerea, doar o va informa 
dacă datele au fost prelucrate în mod corect 
și, dacă nu, dacă au fost efectuate corecțiile 
necesare.

7. În cazul în care o restricție impusă 
în temeiul alineatului (1) este invocată 
pentru a se refuza accesul persoanei vizate, 
Autoritatea Europeană pentru Protecția 
Datelor, atunci când examinează plângerea, 
doar o va informa dacă datele au fost 
prelucrate în mod corect și, dacă nu, dacă 
au fost efectuate corecțiile necesare.

Amendamentul 35

Propunere de regulament
Articolul 25 – alineatul 8

Textul propus de Comisie Amendamentul

8. Furnizarea informațiilor menționate 
la alineatele (6) și (7) și la articolul 46 
alineatul (2) poate fi amânată, omisă sau 
refuzată în cazul în care aceasta ar anula 
efectul restricției impuse în temeiul 
alineatului (1) sau (2).

8. Furnizarea informațiilor menționate 
la alineatele (6) și (7) și la articolul 46
alineatul (2) poate fi amânată, omisă sau 
refuzată în cazul în care aceasta ar anula 
efectul restricției impuse în temeiul 
alineatului (1).

Amendamentul 36

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Instituțiile și organele Uniunii pot 
decide să își păstreze evidențele 
activităților de prelucrare într-un registru 
central. În acest caz, ele pot, de asemenea,
să decidă să pună registrul la dispoziția 
publicului.

(5) Instituțiile și organele Uniunii își 
păstrează evidențele activităților de 
prelucrare într-un registru central. Ele 
trebuie, de asemenea, să pună registrul la 
dispoziția publicului, astfel încât 
persoanele vizate să îl poată consulta, fără 
ca această consultare să aducă atingere 
drepturilor altor persoane vizate.

Amendamentul 37
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Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

5a. Persoanele vizate au posibilitatea 
de a consulta registrul central menționat 
la alineatul (5) cu ajutorul 
responsabilului cu protecția datelor al 
operatorului.

Amendamentul 38

Propunere de regulament
Articolul 34 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Instituțiile și organele Uniunii asigură 
confidențialitatea comunicațiilor 
electronice, în special prin securizarea 
propriilor rețele de comunicații 
electronice.

Instituțiile și organele Uniunii asigură 
confidențialitatea comunicațiilor 
electronice în conformitate cu 
Regulamentul (UE) 2017/XXXX.

Justificare

Propunerea legislativă specifică referitoare la confidențialitatea comunicațiilor electronice 
va lua forma regulamentului bazat pe propunerea Comisiei COM(2017)0010 și trebuie, 
așadar, menționat.

Amendamentul 39

Propunere de regulament
Articolul 36

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 36 eliminat

Repertorii de utilizatori

1. Datele cu caracter personal 
cuprinse în repertoriile de utilizatori și 
accesul la aceste repertorii se limitează la 
ceea ce este strict necesar pentru 
scopurile specifice ale repertoriului 
respectiv.
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2. Instituțiile și organele Uniunii iau 
toate măsurile necesare pentru a 
împiedica folosirea datelor cu caracter 
personal conținute în aceste repertorii în 
scopuri de marketing direct, indiferent 
dacă datele sunt accesibile sau nu 
publicului.

Amendamentul 40

Propunere de regulament
Articolul 42 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. În cazul în care un act menționat la 
alineatul (1) este deosebit de important 
pentru protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
Comisia poate, de asemenea, să consulte
Comitetul european pentru protecția 
datelor. În astfel de cazuri, Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor și 
Comitetul european pentru protecția 
datelor își coordonează activitatea în 
vederea emiterii unui aviz comun.

2. În cazul în care un act menționat la 
alineatul (1) este deosebit de important 
pentru protecția drepturilor și libertăților 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
Comisia consultă, de asemenea, Comitetul 
european pentru protecția datelor. În astfel 
de cazuri, Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor și Comitetul european 
pentru protecția datelor își coordonează 
activitatea în vederea emiterii unui aviz 
comun.

Amendamentul 41

Propunere de regulament
Articolul 44 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

4. Responsabilul cu protecția datelor 
poate fi un membru al personalului 
instituției sau organului Uniunii sau poate 
să își îndeplinească sarcinile în baza unui 
contract de servicii.

4. Responsabilul cu protecția datelor 
este un membru al personalului instituției,
organului, oficiului sau agenției Uniunii.

Justificare

Recurgerea la un responsabil cu protecția datelor extern nu pare să fie o măsură adecvată 
pentru o instituție a Uniunii.
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Amendamentul 42

Propunere de regulament
Articolul 46 – alineatul 1 – litera b a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) garantarea faptului că 
operațiunile de prelucrare nu afectează 
negativ drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor vizate;

Amendamentul 43

Propunere de regulament
Articolul 48 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc în cazul în 
care Comisia a decis, în temeiul articolului 
45 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679, că este asigurat un nivel adecvat 
de protecție în țara terță, într-un teritoriu 
ori unul sau mai multe sectoare specificate 
din acea țară terță sau în cadrul organizației 
internaționale, iar datele cu caracter 
personal sunt transferate exclusiv pentru a 
permite îndeplinirea sarcinilor care sunt de 
competența operatorului.

1. Un transfer de date cu caracter 
personal către o țară terță sau o organizație 
internațională poate avea loc în cazul în 
care Comisia a adoptat un act de punere 
în aplicare, în temeiul articolului 45 
alineatul (3) din Regulamentul (UE) 
2016/679, în care se prevede că este 
asigurat un nivel adecvat de protecție în 
țara terță, într-un teritoriu ori unul sau mai 
multe sectoare specificate din acea țară 
terță sau în cadrul organizației 
internaționale, iar datele cu caracter 
personal sunt transferate exclusiv pentru a 
permite îndeplinirea sarcinilor care sunt de 
competența operatorului. Actul de punere 
în aplicare prevede un mecanism de 
revizuire periodică, cel puțin o dată la 
patru ani, care ia în considerare toate 
evoluțiile pertinente din țara terță sau din 
cadrul organizației internaționale. De 
asemenea, în actul de punere în aplicare 
se indică teritoriile și sectoarele în care 
acesta se aplică și este identificată 
autoritatea de supraveghere. Se aplică 
capitolul V din 
Regulamentul (UE) 2016/679.
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Justificare

Normele privind transferul datelor cu caracter personal către țări terțe sau instituții ale 
țărilor terțe trebuie să fie coerente cu normele aplicabile din Regulamentul general privind 
protecția datelor, pentru a se evita lacunele sau inconsecvențele juridice. Astfel, trebuie scos 
în evidență mecanismul de revizuire.

Amendamentul 44

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Parlamentul European și Consiliul 
numesc de comun acord Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor pentru 
un mandat de cinci ani, pe baza unei liste 
întocmite de Comisie, în urma unui anunț
public de depunere a candidaturilor. 
Anunțul de depunere a candidaturilor le 
permite tuturor părților interesate din 
întreaga Uniune să-și prezinte candidatura. 
Lista candidaților întocmită de Comisie se
publică. Pe baza listei întocmite de 
Comisie, comisia competentă a 
Parlamentului European poate decide 
organizarea unei audieri care să îi permită 
să își exprime preferința pentru un 
candidat.

1. Parlamentul European și Consiliul 
numesc de comun acord Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor pentru 
un mandat de cinci ani, pe baza unei liste 
întocmite în comun de Parlamentul 
European, Consiliu și Comisie, în urma 
unui anunț public de depunere a 
candidaturilor. Anunțul de depunere a 
candidaturilor le permite tuturor părților 
interesate din întreaga Uniune să-și 
prezinte candidatura. Lista candidaților este
publică și cuprinde cel puțin cinci 
candidați. Comisia competentă a 
Parlamentului European poate decide 
organizarea unei audieri a candidaților,
care să îi permită să își exprime preferința 
pentru un candidat.

Amendamentul 45

Propunere de regulament
Articolul 54 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

2. Lista întocmită de Comisie, de pe 
care este aleasă Autoritatea Europeană 
pentru Protecția Datelor, este alcătuită din 
personalități care oferă toate garanțiile de 
independență și care posedă experiența și 
competențele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor de Autoritate Europeană pentru 
Protecția Datelor, de exemplu deoarece 

2. Lista întocmită în comun de
Parlamentul European, Consiliu și
Comisie, de pe care este aleasă Autoritatea 
Europeană pentru Protecția Datelor, este 
alcătuită din personalități care oferă toate 
garanțiile de independență și care posedă
cunoștințe de specialitate în protecția 
datelor, precum și experiența și 
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sunt sau au fost membri ai autorităților de 
supraveghere instituite în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

competențele necesare îndeplinirii 
atribuțiilor de Autoritate Europeană pentru 
Protecția Datelor, de exemplu deoarece 
sunt sau au fost membri ai autorităților de 
supraveghere instituite în temeiul 
articolului 41 din Regulamentul (UE) 
2016/679.

Amendamentul 46

Propunere de regulament
Articolul 63 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1a. În cazul în care persoana vizată 
este un copil, statele membre prevăd 
garanții specifice, în special în ceea ce 
privește asistența juridică.

Justificare

Copiii pot fi mai vulnerabili decât adulții, iar statele membre trebuie să prevadă dispoziții de 
protecție specifice, în special în ceea ce privește asistența juridică, pentru a le garanta 
copiilor drepturile ce le revin.

Amendamentul 47

Propunere de regulament
Capitolul IX a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Capitolul IXa

Articolul 70a

Clauza de revizuire

1. Cel târziu la 1 iunie 2021 și, 
ulterior, o dată la cinci ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European un 
raport privind aplicarea prezentului 
regulament, însoțit, dacă este necesar, de 
propuneri legislative corespunzătoare.

2. Evaluarea ex post menționată la 
alineatul (1) se axează îndeosebi pe 
adecvarea domeniului de aplicare al 
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prezentului regulament și pe coerența 
acestuia cu alte acte legislative din 
domeniul protecției datelor și evaluează, 
în special, punerea în aplicare a 
capitolului V din prezentul regulament.

3. Cel târziu la 1 iunie 2021 și, 
ulterior, o dată la cinci ani, Comisia 
prezintă Parlamentului European un 
raport privind aplicarea capitolului VIII 
din prezentul regulament și penalitățile și 
sancțiunile aplicate.

Justificare

Având în vedere principiul unei mai bune legiferări și, mai ales, utilizarea eficace a 
evaluărilor ex post pentru a acoperi întregul ciclu legislativ, este deosebit de pertinent să se 
urmărească transpunerea, implementarea și aplicarea legislației UE și, la nivel mai general, 
să se monitorizeze impactul, funcționarea și eficacitatea acestei legislații. Pentru aceasta este 
necesară o clauză cuprinzătoare privind revizuirea, prin care să se impună o evaluare 
adecvată a aplicării prezentului regulament, a domeniului său de aplicare și a derogării 
preconizate a competențelor și să se impună obligații proporționale de raportare.

Amendamentul 48

Propunere de regulament
Articolul 72 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 72a

Revizuirea actelor juridice ale Uniunii

Până la 25 mai 2021, Comisia revizuiește 
alte acte legislative adoptate în temeiul 
tratatelor, care reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal, în special de 
către agențiile înființate în conformitate 
cu partea a treia titlul V capitolele 4 și 5 
din TFUE, pentru a evalua necesitatea de 
a le alinia la prezentul regulament și de a 
prezenta, după caz, propunerile necesare 
de modificare a actelor respective în 
vederea asigurării unei abordări uniforme 
a protecției datelor cu caracter personal 
în cadrul sferei de aplicare a prezentului 
regulament.
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PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile 
Uniunii și privind libera circulație a acestor date
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