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Изменение  1 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; правото на 

неприкосновеност на личния живот 

трябва изрично да бъде споменато, за 

да бъде защитено, съгласно ролята и 

целите на ЕНОЗД (Европейския 

надзорен орган по защита на 

данните), който следва да бъде по-

силно ангажиран в това отношение; 

Or. en 

 

Изменение  2 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 
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да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

развитието на икономиката, поради 

което следва да се разглежда като 

създаващ възможности и конкурентно 

предимство; 

Or. en 

 

Изменение  3 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; подчертава 

още, че защитата на данните по 

същество означава контрол над 

личните данни; 

Or. en 
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Изменение  4 

Лаура Ферара, Иняцио Корао 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права, 

включително по-конкретно 

неприкосновеността на личния 

живот и защитата на личните данни 

са сред основните елементи за 

спечелването на доверието на 

гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

Or. en 

 

Изменение  5 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Мириам Дали 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие с цялото 

законодателство, свързано с 

основните права; подчертава факта, че 

зачитането на основните права, като 

например защитата на данните и 

неприкосновеността на личния 
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на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

живот са основни елементи за 

спечелването на доверието на 

гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

Or. en 

 

Изменение  6 

Емил Радев 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; за тази цел 

подчертава необходимостта от 

сътрудничество между 

технологиите, бизнеса и публичните 

органи, за да се гарантира 

съответствие с приложимото 

законодателство на ЕС; 

Or. en 
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Изменение  7 

Моника Холмайер, Томаш Здеховски, Барбара Матера 

 

Проектостановище 

Параграф 1 

 

Проектостановище Изменение 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните; подчертава факта, че 

зачитането на основните права и 

защитата на данните са основни 

елементи за спечелването на доверието 

на гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

1. подчертава, че е необходимо всички 

инициативи, разработени в рамките на 

стратегията за цифровия единен пазар, 

да са в съответствие със 

законодателството за защита на 

данните, като същевременно признава 

неговата добавена стойност за 

икономиката на ЕС; подчертава факта, 

че зачитането на неприкосновеността 

на личния живот и защитата на 

данните са основни елементи за 

спечелването на доверието на 

гражданите и повишаването на 

сигурността им, които са необходими за 

един балансиран подход, даващ 

възможност за развитието на 

икономиката, основана на данни, да се 

възползва от потенциала на цифровия 

сектор, поради което следва да се 

разглежда като създаващ възможности и 

конкурентно предимство; 

Or. en 

 

Изменение  8 

Жерар Дьопре, Луи Мишел 

 

Проектостановище 

Параграф 1 – точка 1 (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 (1) подчертава необходимостта от 

подход на ефективно партньорство и 

обмен на информация между 

правоприлагащите агенции, 

съдебните органи, сектора на ИКТ, 

доставчиците на интернет услуги, 

банковия сектор и 
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неправителствените организации, за 

да се гарантират правата и 

защитата на децата в интернет, 

които се считат за уязвими лица по 

закон; 

Or. en 

 

Изменение  9 

Жерар Дьопре, Луи Мишел 

 

Проектостановище 

Параграф 1 – точка 2 (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 (2) приветства представената през 

май 2012 г. Европейска стратегия за 

по-добър интернет за децата и 

стартираната през декември 2011 г. 

коалиция на изпълнителните 

директори с цел превръщане на 

интернет в по-добро място за 

децата; призовава Комисията да 

продължи да работи заедно с 

държавите членки и дружествата, за 

да създаде безопасна среда за децата; 

Or. en 

 

Изменение  10 

Карлуш Куелю 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. припомня значението на 

съвместното приемане на регламент 

и на директива за защита на данните 

с цел защита и оправомощаване на 

гражданите, като същевременно се 

взема под внимание неговото 

икономическо въздействие, особено за 
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МСП и стартиращите предприятия; 

Or. en 

 

Изменение  11 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 1a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 1a. счита, че личните данни не могат 

просто да бъдат сведени до стока в 

парично изражение; 

Or. en 

 

Изменение  12 

Барбара Матера 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят 

последователни правоприлагащи 

инструменти, да се подпомогнат 

публично-частните партньорства и 

сътрудничество, да се отчете ролята на 

посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании за 

повишаване на осведомеността; 

Or. en 
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Изменение  13 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация 

и с принципа на справедлив процес; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  14 

Карлуш Куелю 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат пропорционални и в 

съответствие с основното право на 

свобода на изразяване на мнение и на 

информация; счита, че за да се постигне 

тази цел, е необходимо да се предвидят 

подходящи правоприлагащи 

инструменти, да се подпомогнат 

публично-частните партньорства и 

сътрудничество, да се отчете ролята на 

посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании за 
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осведомеността; повишаване на осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  15 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да 

се отчете ролята на посредниците и 

да се насърчат образователни кампании 

и кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

върховенството на закона и 

основните права, по-специално 

правото на свобода на изразяване на 

мнение и на информация и правото на 

ефективни правни средства за 

защита и на справедлив процес; счита, 

че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  16 

Иняцио Корао, Лаура Ферара 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

2. припомня, че всяка мярка за 

справяне с незаконното съдържание в 

интернет трябва напълно да 

съответства на основното право на 

свобода на изразяване на мнение и на 

информация; счита, че се предоставят 
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необходимо да се предвидят 

подходящи правоприлагащи 

инструменти, да се подпомогнат 

публично-частните партньорства и 

сътрудничество, да се отчете ролята 

на посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании за 

повишаване на осведомеността; 

подходящи стандарти и протоколи, 

за да се подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  17 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Юта Щайнрук Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят 

подходящи правоприлагащи 

инструменти, да се подпомогнат 

публично-частните партньорства и 

сътрудничество, да се отчете ролята 

на посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании 

за повишаване на осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание и материали 

в интернет, които да зачитат 

основните права и свободи, изложени 

в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, по-специално 
основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация, 

правото на защита на личните данни 

и свободата на стопанска 

инициатива, върховенството на 

закона и справедливия съдебен процес; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо: 

Or. en 

 

Изменение  18 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 2. призовава за създаване на подходяща 
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незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да 

се отчете ролята на посредниците и да 

се насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

правна рамка от мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат и укрепят 

сътрудничеството и диалогът между 

публичните и частните субекти, да 

се отчете ролята на посредниците и да 

се насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  19 

Тимъти Къркхоуп 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; подчертава 

необходимостта от специални мерки 

за борба със сексуалната 

експлоатация на деца онлайн и за 

предприемане на стъпки за 

гарантиране, че всяко незаконно 

съдържание се премахва незабавно и 

се докладва на правоприлагащите 
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органи; 

Or. en 

 

Изменение  20 

Моника Холмайер, Томаш Здеховски, Барбара Матера 

 

Проектостановище 

Параграф 2 

 

Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава Европейската комисия да 

подобри политиките и 

законодателните инициативи за 

справяне с киберпрестъпността, 

незаконното съдържание в интернет и 

други напреднали заплахи за 

безопасността и сигурността на 

цифровата икономика и обществото 

на Европа, които да бъдат в 

съответствие с основното право на 

свобода на изразяване на мнение и на 

информация; счита, че за да се постигне 

тази цел, е необходимо да се предвидят 

подходящи и ефективни 

правоприлагащи инструменти за 

европейските и националните 

полицейски агенции и правоприлагащи 

органи, да се подпомогнат публично-

частните партньорства, допълнително 

да се подобри международното 
сътрудничество, да се отчете ролята на 

посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании за 

повишаване на осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  21 

Петер Нидермюлер 

 

Проектостановище 

Параграф 2 
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Проектостановище Изменение 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

които да бъдат в съответствие с 

основното право на свобода на 

изразяване на мнение и на информация; 

счита, че за да се постигне тази цел, е 

необходимо да се предвидят подходящи 

правоприлагащи инструменти, да се 

подпомогнат публично-частните 

партньорства и сътрудничество, да се 

отчете ролята на посредниците и да се 

насърчат образователни кампании и 

кампании за повишаване на 

осведомеността; 

2. призовава за мерки за справяне с 

незаконното съдържание в интернет, 

като се обърне специално внимание на 

подбуждането към омраза, които да 

бъдат в съответствие с основното право 

на свобода на изразяване на мнение и на 

информация; счита, че за да се постигне 

тази цел, е необходимо да се предвидят 

подходящи правоприлагащи 

инструменти, да се подпомогнат 

публично-частните партньорства и 

сътрудничество, да се отчете ролята на 

посредниците и да се насърчат 

образователни кампании и кампании за 

повишаване на осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  22 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Юта Щайнрук, Мириам Дали 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – буква а (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 а) да се предоставят ясни насоки по 

отношение на това кое онлайн 

съдържание е незаконно, 

включително определение за 

подбуждане към омраза; 

Or. en 

 

Изменение  23 

Жерар Дьопре, Луи Мишел 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – алинея 1 (нова) 
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Проектостановище Изменение 

 приветства създаването в рамките 

на Европол на звеното на ЕС за 

сигнализиране за незаконно 

съдържание в интернет (EU IRU), 

чиято задача е идентифицирането и 

сигнализирането за съответно 

онлайн съдържание на 

заинтересованите доставчици на 

интернет услуги и подпомагането на 

държавите членки с оперативен и 

стратегически анализ; насърчава 

националните звена за сигнализиране 

и доставчиците на интернет услуги 

да работят в тясно сътрудничество с 

Европол в борбата срещу незаконното 

съдържание в интернет; 

Or. en 

 

Изменение  24 

Емилиян Павел 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – буква б (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 б) да се подпомагат публично–

частните партньорства и 

сътрудничеството в рамките на 

справедливия съдебен процес; 

Or. en 

 

Изменение  25 

Емилиян Павел, Даниел Ника 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – буква в (нова) 
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Проектостановище Изменение 

 в) да се поясни ролята на 

посредниците и онлайн платформите 

по отношение на правото на свобода 

на изразяване и на информация, 

правото на интелектуална 

собственост, правото на защита на 

личните данни и свободата на 

стопанска инициатива, заложени в 

Хартата на ЕС на основните права, и 

в съответствие със съдебната 

практика на Съда на Европейския 

съюз; 

Or. en 

 

Изменение  26 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Мириам Дали 

 

Проектостановище 

Параграф 2 – буква г (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 г) сътрудничество със съответните 

заинтересовани страни, включително 

НПО, частния сектор, гражданското 

общество, при насърчаването на 

образованието и кампаниите за 

повишаване на осведомеността; 

Or. en 

 

Изменение  27 

Карлуш Куелю 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. отново посочва значението на 

агенциите на ЕС в това отношение, 
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като например Европол; 

Or. en 

 

Изменение  28 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. настоятелно призовава 

Комисията и държавите членки да не 

подкопават върховенството на 

закона, правната сигурност и 

свободата на изразяване, като 

насърчават и принуждават 

посредниците да се намесват 

избирателно в онлайн комуникациите 

за целите на обществената 

политика; 

Or. en 

 

Изменение  29 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. призовава Комисията да изясни 

конкретно ролята на посредниците в 

балансирането на правата и 

задълженията съгласно Европейската 

харта на основните права в 

цифровата среда, когато тези 

доставчици на достъп наблюдават 

или филтрират съдържанието; 

Or. en 



 

AM\1076473BG.doc 19/68 PE569.837v01-00 

 BG 

 

Изменение  30 

Емилиян Павел, Даниел Ника 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава, че престъпленията в 

кибернетичното пространство често 

включват детски труд и злоупотреба 

с деца и са се превърнали в един от 

основните посредници и средство за 

финансиране на тероризма и 

организираната престъпност; 

Or. en 

 

Изменение  31 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. подчертава, че мерките, 

ограничаващи основните права в 

интернет, трябва да бъдат 

необходими и пропорционални, в 

съответствие със 

законодателството на ЕС и това на 

държавата членка; припомня, че 

незаконното онлайн съдържание 

следва да се премахва по предвидения в 

закона ред; 

Or. en 

 

Изменение  32 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 
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Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. подчертава, че премахването на 

уебсайтове и заличаването на 

съдържание в интернет следва да се 

основава на съдебно разрешение; 

Or. en 

 

Изменение  33 

Емилиян Павел 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. призовава за актуализиране на 

статута на Директивата за мрежова 

и информационна сигурност 

вследствие на разбирателството, 

постигнато между Съвета и 

Европейския парламент на 29 юни 

2015 г.; 

Or. en 

 

Изменение  34 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2б. припомня, че в съответствие с 

член 12 от Директивата за 

електронната търговия (2000/31/ЕО) 

„когато се предоставя услуга на 

информационното общество, която 

се състои в пренасяне по 

комуникационната мрежа на 
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информация за получателя на 

услугата, или предоставяне на достъп 

до комуникационна мрежа, 

държавите членки гарантират, че 

доставчикът на услуги не носи 

отговорност за пренесената 

информация, при условие че 

доставчикът не започва пренасянето 

на информация, не подбира 

получателя на пренесената 

информация и не подбира или променя 

информацията, която се съдържа в 

пренасянето“; 

Or. en 

 

Изменение  35 

Лаура Ферара, Иняцио Корао 

 

Проектостановище 

Параграф 2a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2a. припомня, че криптирането е 

важен метод, който спомага за 

сигурността на комуникациите и на 

хората, които ги използват; 

настоятелно призовава ЕС да 

противодейства на инкриминирането 

на използването на инструменти за 

криптиране, за премахване на 

цензурата и за поверителност, като 

отказва да ограничава използването 

на криптиране в рамките на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  36 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 2б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 2б. счита, че масовото наблюдение на 

електронните съобщения от 

разузнавателните агенции както в 

Европа, така и в ЕС, сериозно е 

нарушило доверието на гражданите в 

безопасността и сигурността на 

цифровите слуги; 

Or. en 

 

Изменение  37 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол 

Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 2г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 2г. подчертава, че неограничената 

възможност за гражданите да 

използват силно криптиране в 

електронните съобщения е 

абсолютно необходима за правото на 

неприкосновеност на личния живот; 

Or. en 

 

Изменение  38 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 
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киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

припомня в тази връзка 

необходимостта дружествата да 

гарантират основни нива на 

сигурност, като например рутинното 

криптиране на данни и редовното 

актуализиране на софтуера; 

Or. en 

 

Изменение  39 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол 

Гусман 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи 

налага хармонизирана реакция на 

равнище ЕС, с цел да се гарантира 

високо равнище на сигурност на ИТ 

системите; счита, че гарантирането на 

сигурност в интернет означава защита 

на мрежите и критичната 

инфраструктура; счита, че за тази цел 

е необходимо да се въведе забрана за 

скритите възможности в софтуера и 

да се отхвърли използването на 

експлойти тип „нулев ден“, както и 

да се насърчи 
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порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

широкоразпространеното разгръщане 

на криптирането и независимото 

одитиране; подчертава, че сигурността, 

определена по този начин, е необходима 

с оглед засилване на доверието в 

цифровите услуги и обработката на 

лични данни; 

Or. en 

 

Изменение  40 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в 

интернет означава защита на 

мрежите и критичната 

инфраструктура, способността на 

правоприлагащите органи за борба с 

престъпността, включително 

тероризма, радикализацията и 

детската порнография, и 

използването на данните, необходими 

за борба с престъпността онлайн и 

офлайн; подчертава, че сигурността, 

определена по този начин, е 

необходима с оглед засилване на 

доверието в цифровите услуги и 

обработката на лични данни; 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в онлайн средата 

налага хармонизирана реакция на 

равнище ЕС, с цел да се гарантира 

високо равнище на мрежова и 

информационна сигурност;  

Or. en 

 

Изменение  41 

Жерар Дьопре, Луи Мишел 
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Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; приветства 

създаването на Европейски център за 

борба с киберпрестъпността (EC3) в 

рамките на Европол, който е 

централното звено в борбата срещу 

киберпрестъпността и допринася за 

по-бързи реакции в случай на кибер 

атаки; счита, че гарантирането на 

сигурност в интернет означава защита 

на мрежите и критичната 

инфраструктура, способността на 

правоприлагащите органи за борба с 

престъпността, включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

Or. en 

 

Изменение  42 

Жерар Дьопре, Луи Мишел 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 
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пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

настоятелно призовава Комисията да 

представи законодателно 

предложение, за да засили мандата на 

Европейския център за борба с 

киберпрестъпността, по-конкретно 

чрез улесняване на обмена между 

Европол и частните дружества; 

Or. en 

 

Изменение  43 

Лаура Ферара, Иняцио Корао 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в 

интернет означава защита на мрежите 

и критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност, като същевременно се 

осигурява защита на мрежите и 

критичната инфраструктура и борба с 

престъпността; подчертава, че 

сигурността, определена по този начин, 
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органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

е необходима с оглед засилване на 

доверието в цифровите услуги и 

обработката на лични данни; 

Or. en 

 

Изменение  44 

Карлуш Куелю, Михал Бони 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност, а именно чрез 

приемането на Директивата за 

мрежова и информационна 

сигурност1a; счита, че гарантирането на 

сигурност в интернет означава защита 

на мрежите и критичната 

инфраструктура (за което е 

необходима по-силна координация с 

националните органи и агенциите на 

ЕС), способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин и съобразена с правото 

на неприкосновеност на личния 

живот, е необходима с оглед засилване 
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на доверието в цифровите услуги и 

обработката на лични данни; 

 __________________ 

 1a COM(2013) 048 окончателен — 

Предложение за ДИРЕКТИВА НА 

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА 

СЪВЕТА относно мерки за 

гарантиране на високо общо ниво на 

мрежова и информационна сигурност 

в Съюза 

Or. en 

 

Изменение  45 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Юта Щайнрук Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

предполага защитата на мрежите и 

критичните инфраструктури, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, незаконната онлайн 

търговия и използването на данните, 

необходими за борба с престъпността 

онлайн и офлайн; подчертава, че 

сигурността, определена по този начин, 

е необходима с оглед засилване на 

доверието в цифровите услуги и 

обработката на лични данни; 

подчертава, че основните права, 

демокрацията и върховенството на 

закона трябва да бъдат защитени в 
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кибернетичното пространство; 

Or. en 

 

Изменение  46 

Тимъти Къркхоуп 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага строга реакция от 

държавите — членки на ЕС, с цел да 

се гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

Or. en 

 

Изменение  47 

Моника Холмайер, Томаш Здеховски, Барбара Матера 

 

Проектостановище 

Параграф 3 

 

Проектостановище Изменение 

3. изтъква факта, че бързо нарастващият 3. изтъква факта, че бързо нарастващият 
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брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността, 

включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и използването на 

данните, необходими за борба с 

престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни; 

брой на нападенията срещу мрежи и на 

престъпленията в кибернетичното 

пространство налага хармонизирана 

реакция на равнище ЕС, с цел да се 

гарантира високо равнище на 

киберсигурност; счита, че 

гарантирането на сигурност в интернет 

означава защита на мрежите и 

критичната инфраструктура, за да бъде 

засилена способността на 

правоприлагащите органи за ефективна 

борба с престъпността онлайн и 

офлайн, включително тероризма, 

радикализацията и детската 

порнография, и целенасоченото 

използване на данните, необходими за 

борба с престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, определена 

по този начин, е необходима с оглед 

засилване на доверието в цифровите 

услуги и обработката на лични данни, и 

следователно е необходима основа за 

установяването на 

конкурентоспособен цифров единен 

пазар; 

Or. en 

 

Изменение  48 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. счита, че гарантирането на 

сигурност в интернет означава 

защита на мрежите, информацията 

и критичната инфраструктура, 

способността на правоприлагащите 

органи за борба с престъпността и 

ограничаване на използването на 

данните до тези, необходими за борба 

с престъпността онлайн и офлайн; 

подчертава, че сигурността, 

определена по този начин, е 
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необходима с оглед засилване на 

доверието в цифровите услуги и 

обработката на лични данни; 

Or. en 

 

Изменение  49 

Михал Бони, Моника Холмайер, Аксел Фос, Карлуш Куелю, Томаш Здеховски, 

Барбара Матера, Хайнц К. Бекер, Кинга Гал 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. счита, че правилата и 

стандартите в областта на 

защитата на данните следва да 

бъдат хармонизирани и всеобхватни 

за всички сектори, и за тази цел 

призовава за бързо преразглеждане и 

привеждане в съответствие на 

Директивата за правото на 

неприкосновеност на личния живот в 

електронните комуникации с Общия 

регламент за защита на данните; 

Or. en 

 

Изменение  50 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Мириам Дали, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. подчертава, че мерките в 

областта на киберпрестъпността, 

които включват обработката на 

лични данни, трябва да зачитат 

защитата на гражданските свободи 

и основните права в ЕС, като се 

гарантира максимално зачитане на 

неприкосновеността на личния 
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живот и защитата на данните; 

Or. en 

 

Изменение  51 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3a. припомня, че в съответствие с 

член 15, параграф 1 от Директивата 

за електронната търговия 

(2000/31/ЕО) държавите членки не 

налагат общо задължение на 

доставчиците при предоставянето на 

услугите по пренос, кеширане и 

съхраняване да контролират 

информацията, която пренасят или 

съхраняват, нито общо задължение 

да търсят активно факти или 

обстоятелства за незаконна дейност; 

припомня по-конкретно, че Съдът на 

Европейския съюз в решения по дела 

C-360/10 и C-70/10 отхвърли мерките 

по упражняване на „активен 

контрол“ от страна на почти всички 

ползватели на посочените услуги (по 

едното дело – доставчици на достъп 

до интернет, а по другото – социална 

мрежа), и уточни, че се забранява 

всяко разпореждане, което налага на 

доставчик на услуги за съхраняване на 

информация задължение да 

упражнява общ контрол; 

Or. en 

 

Изменение  52 

Анна Мария Кораца Билд 

 

Проектостановище 

Параграф 3a (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 3a. счита, че децата са уязвими 

потребители, и следователно 

призовава сектора и съответните 

заинтересовани страни да поемат 

своята споделена отговорност и да се 

въздържат от заблуждаване и 

агресивна реклама онлайн срещу 

децата. припомня, че предоставяната 

на децата информация с цел 

получаване на тяхното съгласие за 

обработване на личните им данни 

следва да бъде разбираема и 

подходяща за деца и че съставянето 

на профили на децата следва да се 

забрани; 

Or. en 

 

Изменение  53 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че производителите 

на търговски софтуер и хардуер 

носят отговорност въпреки клаузите 

за освобождаване от отговорност, 

включени в споразуменията с 

потребителите, в случай на груба 

небрежност по отношение на 

безопасността и сигурността; 

Or. en 

 

Изменение  54 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 3б. подчертава, че доверието на 

гражданите в цифровите услуги, 

което е предпоставка за успешното 

развитие на цифровия единен пазар, 

може сериозно да бъде застрашено от 

дейностите на правителството за 

масово наблюдение и неоправдан 

достъп до търговски и други лични 

данни от страна на 

правоприлагащите органи; 

подчертава необходимостта от 

строго съответствие с основните 

права при използването на търговски 

данни за целите на 

правоприлагането; 

Or. en 

 

Изменение  55 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. предупреждава за очевидната 

низходяща спирала във връзка с 

основното право на неприкосновеност 

на личния живот и защита на 

личните данни, при която всяка най-

малка информация за човешкото 

поведение се счита като потенциално 

полезна с оглед на борбата с бъдещи 

престъпления, което неизбежно води 

до култура на масово наблюдение, 

като всеки граждани бива третиран 

като потенциално заподозряно лице, 

а това води до подкопаване на 

общественото единство и доверие; 

Or. en 
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Изменение  56 

Емилиян Павел, Даниел Ника 

 

Проектостановище 

Параграф 3в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3в. приветства инициативата на 

Европейската комисия да създаде 

публично-частно партньорство в 

сферата на киберсигурността; 

доброто сътрудничество между 

публичния и частния сектор може да 

подобри киберустойчивостта и по-

добре да противодейства на 

киберпрестъпността; препоръчва 

горещо споделянето на добрите 

практики от държави членки, които 

вече са създали ефикасни публично-

частни партньорства; 

Or. en 

 

Изменение  57 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. призовава държавите членки и 

Комисията активно да допринасят за 

постигането на амбициозно 

споразумение за окончателното 

приемане на Директивата за мрежова 

и информационна сигурност с цел 

приемане на нова последователна 

регулаторна рамка за гарантиране на 

стратегическа и оперативна 

кибернетична сигурност както на 

равнището на ЕС, така и на 

национално равнище, като 

същевременно се гарантира 

защитата на данните на 

предприятията, публичната 
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администрация и гражданите; 

Or. en 

 

Изменение  58 

Емилиян Павел 

 

Проектостановище 

Параграф 3г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3г. изразява съжаление относно 

закриването на Европейското 

публично-частно партньорство за 

устойчивост (EP3R), насочено към 

подобряване на готовността и 

способността за реагиране на 

бедствия или сривове в 

инфраструктурата чрез 

координиране на усилията сред 

телекомуникационните оператори, 

след само 4 години съществуване и на 

практика 3 години дейност; изисква 

това партньорство да бъде оценено, 

тъй като то е било първият опит на 

общоевропейско равнище за 

използване на публично-частно 

партньорство (ПЧП) за преодоляване 

на безпокойствата по отношение на 

трансграничната сигурност и 

устойчивост в сектора на 

телекомуникациите, тъй като 

извлечените поуки могат да се 

използват при последващи ПЧП; 

Or. en 

 

Изменение  59 

Емилиян Павел, Биргит Зипел 

 

Проектостановище 

Параграф 3д (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 3д. изразява съжаление относно 

забавянето на транспонирането на 

Директива 2013/40/ЕС от 12 август 

2013 г. относно атаките срещу 

информационните системи и за 

замяна на Рамково 

решение 2005/222/ПВР на Съвета, 

насочена към борба срещу незаконния 

достъп до информационни системи, 

незаконната намеса в системи или 

данни и незаконното прихващане на 

предаване на данни, както и към 

подобряване на оперативното 

сътрудничество между 

националните правоприлагащи органи 

на държавите членки и съответните 

агенции на ЕС (Евроюст, Европол, 

EC3 и Европейската агенция за 

мрежова и информационна 

сигурност); срокът за нейното 

транспониране беше определен за 4 

септември 2015 г., но досега само 10 

от 28-те държави членки са 

потвърдили, че изцяло са 

транспонирали директивата в своето 

национално законодателство, а две 

държави са докладвали частично 

транспониране на директивата; 

Or. en 

 

Изменение  60 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 3е (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 3е. подчертава неотложната нужда 

от правна основа за дейностите на 

звеното за сигнализиране за незаконно 

съдържание в интернет, създадено в 

рамките на Европол, за да се 
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гарантира, че неговите дейности са в 

рамките на мандата на Европол, 

както е посочено в Договорите, че 

зачитат основните права, а именно 

свободата на изразяване, защитата 

на личните данни и 

неприкосновеността на личния 

живот, и че не противоречат на 

принципите на справедливия съдебен 

процес на държавите членки; изисква 

Комисията да изготви законодателно 

предложение за тази цел във 

възможно най-кратък срок; 

Or. en 

 

Изменение  61 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; изисква по-лесен достъп до 

системите за регистрация на данни 

от страна на гражданите, за да им се 

даде възможност да бъдат по-уверени 

с такива полезни инструменти; 
подчертава необходимостта от 

повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 
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на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

Or. en 

 

Изменение  62 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че ефективните гаранции за 

защита на данните, както и сигурността, 

са от основно значение за изграждането 

на доверие у гражданите и 

потребителите в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 
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Изменение  63 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава 

необходимостта от повишаване на 

информираността относно ролята 

на данните и обмена на данни в 

икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността 

върху данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано 

решение в съответствие с 

изискванията за защита на данните; 

призовава за насърчаване на правото 

на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава 

значението на основан на риска 

подход в законодателството за 

защита на данните, особено за МСП; 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; призовава 

научноизследователската и развойна 

дейност да включва изследвания 

относно последиците от 

използването на големи данни по 

определени начини, включително 

риска от изваждане на погрешни 

заключения въз основа на чисто 

случайни корелации, както и да 

разгледа етичните и моралните 

въпроси, като например 

статистическото „нормализиране“ 

на някои видове поведение и 

въздействието върху индивидуалните 

свободи; призовава Комисията да 

преразгледа регулаторната рамка на 

ЕС в областта на защитата на 

потребителите, по-специално 

Директивата за нелоялните 

търговски практики, с оглед на 

рисковете от измамно или 

дискриминационно поведение, 

свързано с използването на големи 

данни, по-специално относно 

персонализираното проследяване, 

насоченост и ценообразуване; 

Or. en 
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Изменение  64 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, Костас 

Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава 

необходимостта от повишаване на 

информираността относно ролята 

на данните и обмена на данни в 

икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността 

върху данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано 

решение в съответствие с изискванията 

за защита на данните; призовава за 

насърчаване на правото на 

неприкосновеност на личния живот по 

подразбиране и още при проектирането; 

подчертава значението на основан на 

риска подход в законодателството за 

защита на данните, особено за МСП; 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че спазването на 

законодателството в областта на 

защитата на данните, както и 

използването на най-съвременната 

ИТ сигурност, са от основно значение 

за изграждането на доверие в 

основаната на данни икономика; 

подчертава, че същността на 

защитата на данните се състои в 

контрол над личните данни и че 

генерирането на нови лични данни 

посредством профилиране 

представлява едно от най-големите 

предизвикателства за 

неприкосновеността на личния 

живот и доверието в цифровата 

икономика; подчертава, че 

персонализирането на услугите и 

продуктите следва да бъде разработено 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на приемането на Общия регламент 

за защита на данните до края на 2015 г. 

както в интерес на субектите на 

данни, така и на предприятията; 

Or. en 
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Изменение  65 

Карлуш Куелю, Михал Бони 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП и 

стартиращите предприятия; 

Or. en 

 

Изменение  66 

Михал Бони, Моника Холмайер, Аксел Фос, Карлуш Куелю, Томаш Здеховски, 

Барбара Матера, Хайнц К. Бекер, Кинга Гал 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; признава, че 

въвеждането на допълнителни 

гаранции, като например 

псевдонимизиране или анонимизиране, 

може да помогне за намаляването на 

рисковете и да осигури помощ при 

обработването, когато личните 

данни се използват от приложения за 

големи данни и доставчици на онлайн 

услуги; 

Or. en 

 

Изменение  67 

Лаура Ферара, Иняцио Корао 

 

Проектостановище 

Параграф 4 
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Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, 

научните изследвания и иновациите 

са ключов фактор за икономическото 

развитие; счита, че гаранциите за 

защита на данните, както и 

сигурността,  са от основно значение за 

изграждането на доверие в основаната 

на данни икономика; подчертава 

необходимостта от повишаване на 

информираността относно ролята на 

данните и обмена на данни в 

икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване 

на правото на неприкосновеност на 

личния живот по подразбиране и още 

при проектирането; подчертава 

значението на основан на риска подход 

в законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

4. счита, че балансирането на 

основните права, гаранциите за защита 

на данните и сигурността са от основно 

значение за изграждането на доверие в 

основаната на данни икономика; 

подчертава необходимостта от 

повишаване на информираността 

относно ролята на данните, обмена на 

данни и обобщаването на данни в 

икономиката и от определяне на 

правилата относно собствеността върху 

данните, най-добрите практики и 

доброволните стандарти; подчертава 

ролята на персонализирането на 

услугите и продуктите, което следва да 

бъде разработено като балансирано 

решение в съответствие с изискванията 

за защита на данните; призовава за 

защитаване на правото на 

неприкосновеност на личния живот по 

подразбиране; подчертава значението на 

основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП, както и 

демократичен надзор и постоянно 

наблюдение от страна на публичните 

органи; 

Or. en 

 

Изменение  68 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Юта Щайнрук Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

4. счита, че технологичните иновации, 

като например анализът на  големите 

данни, изчисленията „в облак“, 

„интернетът на предметите“, както и 

научните изследвания и иновациите са 

ключов фактор за икономическото 
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данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава 

необходимостта от повишаване на 

информираността относно ролята 

на данните и обмена на данни в 

икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността 

върху данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано 

решение в съответствие с 

изискванията за защита на данните; 

призовава за насърчаване на правото 

на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава 

значението на основан на риска 

подход в законодателството за 

защита на данните, особено за МСП; 

развитие; счита, че икономиката, 

основана на данни, следва да бъде 

изградена с акцент върху гражданите 

и с упражняване на контрол над 

личните данни; 

Or. en 

 

Изменение  69 

Тимъти Къркхоуп 

 

Проектостановище 

Параграф 4 

 

Проектостановище Изменение 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 

4. счита, че големите данни, 

компютърните услуги „в облак“, 

„интернетът на предметите“, научните 

изследвания и иновациите са ключов 

фактор за икономическото развитие; 

счита, че гаранциите за защита на 

данните, както и сигурността, са от 

основно значение за изграждането на 

доверие в основаната на данни 

икономика; подчертава необходимостта 

от повишаване на информираността 

относно ролята на данните и обмена на 

данни в икономиката и от изясняване на 

правилата относно собствеността върху 



 

PE569.837v01-00 46/68 AM\1076473BG.doc 

BG 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, особено за МСП; 

данните; подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано решение 

в съответствие с изискванията за защита 

на данните; призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава значението 

на основан на риска подход в 

законодателството за защита на 

данните, при който се избягва 

ненужната бюрокрация, особено за 

МСП, и се гарантира правна яснота в 

целия ЕС; подчертава 

необходимостта от създаване на 

култура на защита на данните и 

неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането, при която се 

взема под внимание нуждата от 

осигуряване на възможност за 

процъфтяване на иновациите, 

икономическия растеж и 

творчеството без прекомерно 

регулиране и бюрокрация; 

Or. en 

 

Изменение  70 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Мириам Дали, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 – буква а (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 а) счита, че сигурността и 

гаранциите за защита на данните са 

от ключово значение за изграждането 

на доверие в основаната на данни 

икономика, а информацията следва да 

бъде защитавана както в движение, 

така и в покой; 

Or. en 
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Изменение  71 

Емилиян Павел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 – буква б (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 б) подчертава необходимостта от 

повишаване на осведомеността за 

ролята на данните и обменът на 

данни в икономиката и от изясняване 

на правилата за използване, достъп до 

и контрол над данните посредством 

инициативата за „свободно движение 

на данни“; 

Or. en 

 

Изменение  72 

Емилиян Павел 

 

Проектостановище 

Параграф 4 – буква в (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 в) подчертава ролята на 

персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано 

решение в съответствие с 

изискванията за защита на данните; 

Or. en 

 

Изменение  73 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Мириам Дали, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 – буква г (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 г) призовава за приемане на правото 
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на неприкосновеност на личния 

живот по подразбиране и още при 

проектирането; 

Or. en 

 

Изменение  74 

Емилиян Павел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4 – буква д (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 д) изисква да бъде изяснено 

значението на „лични данни“ в 

средата на големите данни; 

Or. en 

 

Изменение  75 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава необходимостта от 

повишаване на осведомеността 

относно ролята на данните и обмена 

на данни в икономиката и 

настоятелно призовава Комисията да 

изясни правилата относно 

собствеността върху данните; 

подчертава, че правилата за 

собственост не се прилагат за 

личните данни; подчертава ролята 

на персонализирането на услугите и 

продуктите, което следва да бъде 

разработено като балансирано 

решение в съответствие с 

изискванията за защита на данните, 

като властта за вземане на решения 

относно личните данни бъде 
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оставена на въпросното лице, 

изпълнението на договор или 

предоставянето на услуги не трябва 

да зависи от съгласието за 

обработване на данни, които не са 

необходими за изпълнението на 

договора или предоставянето на 

услугата; 

Or. en 

 

Изменение  76 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. настоятелно призовава 

Комисията да обмисли също, че 

вторичните употреби на лични 

данни, а оттам и генерирането на 

нови лични данни чрез профилиране, 

увеличават възможността на 

правителствата и собствениците на 

големи данни със стопанска цел да 

влияят върху идентичността на 

гражданите и следователно създават 

най-голямото предизвикателство 

пред неприкосновеността на личните 

данни и доверието в цифровата 

икономика; 

Or. en 

 

Изменение  77 

Карлуш Куелю 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. призовава за глобален 
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последователен подход от страна на 

регулаторите спрямо цифровия свят; 

 (Обосновка: В цифровия свят има 

няколко регулатора, които могат 

взаимно да си повлияят чрез 

действията си. Техните действия 

могат да бъдат по-ефективни и 

полезни както за потребителите, така 

и за икономическите оператори, ако 

отчетат в по-голяма степен 

съответните им роли.) 

Or. en 

 

Изменение  78 

Емилиян Павел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4a. подчертава, че новите технологии 

дават големи възможности за 

профилиране и извличане на данни, 

което би могло да доведе до 

дискриминация въз основа на религия, 

пол, етнически произход или други 

основания в личен/стопански 

контекст, но и в контекста на 

правоприлагането; приветства 

проактивен подход и готовност за 

отстраняване на всяка 

непреднамерена дискриминация или 

неравенство; 

Or. en 

 

Изменение  79 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 4б. призовава Комисията да защитава 

самоличността на гражданите и 

контрола върху техните данни в една 

основана на данни икономика, в която 

навиците на потребителите могат 

да генерират подробна история на 

всяко едно взаимодействие, а 

анализът на големите данни е 

способен да профилира 

самоличността на потребителите 

чрез персонализиране на всяка стъпка 

от взаимодействието им; 

Or. en 

 

Изменение  80 

Емилиян Павел, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4б. подчертава, че принципите на 

„минимизиране на данните“, 

„конкретизиране на целта“, 

„ограничаване“, както и прозрачност 

и съгласие са изцяло в съответствие 

със средата на големите данни, на 

изчисленията в облак и на 

„интернета на предметите“, и 

следва да бъдат прилагани изцяло; 

Or. en 

 

Изменение  81 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Подзаглавие 4.1а (ново) 
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Проектостановище Изменение 

 4.1а. призовава за насърчаване на 

правото на неприкосновеност на 

личния живот и на защита на 

данните по подразбиране и още при 

проектирането; подчертава 

значението на основан на риска 

подход в законодателството относно 

защитата на данните, при който се 

вземат под внимание естеството, 

обхватът, контекстът и целта на 

обработването, включително 

малките предприятия и 

микропредприятията; 

Or. en 

 

Изменение  82 

Емилиян Павел, Даниел Ника 

 

Проектостановище 

Параграф 4в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4в. насърчава инженерство, при което 

се взема под внимание 

неприкосновеността на личния 

живот и което предполага 

проектирането и прилагането на 

алгоритми, които прикриват 

самоличностите и обобщените данни 

с цел зачитане на достойнството и 

правата на лицето едновременно с 

усвояването на пълния потенциал на 

големите данни; 

Or. en 

 

Изменение  83 

Ян Филип Албрехт 
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Проектостановище 

Подзаглавие 4.1б (ново) 

 

Проектостановище Изменение 

 4.1б. подчертава, че личните данни се 

нуждаят от специална защита, 

както е заложено в член 8 от 

Хартата на основните права, и че 

цифровият единен пазар може и 

следва в голяма степен да бъде 

основан на анонимни или 

анонимизирани данни; 

Or. en 

 

Изменение  84 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 4г (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4г. подчертава същественото 

значение на правото на преносимост 

на данните, като на хората се 

гарантира пълна собственост и избор 

във връзка с техните лични данни и 

тяхната употреба; призовава за 

допълнително развитие на 

оперативната съвместимост на 

обичайно използваните формати 

данни, за да бъде възможно 

безпроблемното последващо 

използване на такива лични данни в 

съответствие със спецификацията 

на субекта на данните; 

Or. en 

 

Изменение  85 

Емилиян Павел 
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Проектостановище 

Параграф 4д (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 4д. признава икономическия 

потенциал на изчислителните 

иновации, като например 

телематиката и „интелигентната 

среда“; настоятелно призовава за 

пълно спазване на законодателството 

и гаранциите в областта на 

неприкосновеността на личния 

живот и защитата на данните, 

включително по-специално 

изискването за ограничаване в 

рамките на целите, тъй като 

евентуалната намеса на вградени 

устройства включва използване за 

други цели и обработване на данни, за 

които субектът на данни не знае, или 

обработване на данни за нови цели; 

настоява услугите с добавена 

стойност да бъдат активирани 

доброволно и предоставяната на 

субекта на данни информация да му 

позволява да даде своето 

недвусмислено съгласие за 

обработването или просто да го 

откаже; призовава телематиката и 

обкръжаващите интелигентни 

системи да използват технологии, 

насърчаващи неприкосновеността на 

личния живот, както и да 

възприемат гаранции с цел 

предотвратяване на надзора и 

злоупотребата с данни; 

Or. en 

 

Изменение  86 

Емилиян Павел, Мириам Дали 

 

Проектостановище 

Параграф 5 
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Проектостановище Изменение 

5. подчертава, че всяко обработване на 

лични данни чрез решения, основани на 

оперативна съвместимост, т.е. 

предоставяни по програмата ISA², 

трябва да отговарят на изискванията на 

законодателството на ЕС за защита на 

данните; призовава за разработването 

на общи стандарти за икономиката, 

основана на данни, които следва да 

включват сигурност, зачитане на 

неприкосновеността на личния 

живот и защита на данните; 

5. подчертава, че всяко обработване на 

лични данни чрез решения, основани на 

оперативна съвместимост, т.е. 

предоставяни по програмата ISA², 

трябва да отговарят на изискванията на 

законодателството на ЕС за защита на 

данните; 

Or. en 

 

Изменение  87 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 5 

 

Проектостановище Изменение 

5. подчертава, че всяко обработване на 

лични данни чрез решения, основани на 

оперативна съвместимост, т.е. 

предоставяни по програмата ISA², 

трябва да отговарят на изискванията на 

законодателството на ЕС за защита на 

данните; призовава за разработването на 

общи стандарти за икономиката, 

основана на данни, които следва да 

включват сигурност, зачитане на 

неприкосновеността на личния живот и 

защита на данните; 

5. подчертава, че всяко обработване на 

лични данни чрез решения, основани на 

оперативна съвместимост, т.е. 

предоставяни по програмата ISA², 

трябва да отговарят на изискванията на 

законодателството на ЕС за защита на 

данните; призовава за разработването на 

общи отворени стандарти за 

икономиката, основана на данни, които 

следва да отдават приоритет на 

сигурността, зачитането на 

неприкосновеността на личния живот и 

защитата на данните; 

Or. en 

 

Изменение  88 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Мириам Дали 
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Проектостановище 

Параграф 5a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 5a. призовава за сътрудничество в 

областта на глобалните стандарти 

за основаната на данни икономика, 

което би включвало гаранции за 

защита на данните, както и 

сигурност и зачитане на 

неприкосновеността на личния 

живот; 

Or. en 

 

Изменение  89 

Алдо Патричело 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

призовава на прозрачността на 

публичния сектор винаги да се отдава 

приоритет при изграждането на 

политика „Към Акт за цифровия 

единен пазар“; 

Or. en 

 



 

AM\1076473BG.doc 57/68 PE569.837v01-00 

 BG 

Изменение  90 

Мортен Хелвег Петерсен 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

подчертава значението в тази връзка 

на обмена на най-добри практики 

между всички съответни 

заинтересовани страни; 

Or. en 

 

Изменение  91 

Карлуш Куелю, Михал Бони 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

припомня, че електронното 

правителство допринася за реалното 
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участие, за една по-прозрачна, 

отчетна и ефективна публична 

администрация, както и за 

икономическия растеж; 

Or. en 

 

Изменение  92 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 6 

 

Проектостановище Изменение 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

6. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното управление, 

на електронната демокрация и на 

политиките за свободен достъп до 

данните въз основа на високи стандарти 

за защита на данните, както е 

предвидено в пакета от реформи в 

областта на защитата на личните 

данни, който е в пълно съответствие 

с Хартата на основните права, и по-

специално членове 7 и 8 от нея, като в 

същото време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея в 

тези процеси, както и достъп и повторна 

употреба на публичните документи; 

Or. en 

 

Изменение  93 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 6a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6a. подчертава значението на 

защитата на личните данни като 



 

AM\1076473BG.doc 59/68 PE569.837v01-00 

 BG 

основно право, и по-конкретно на 

принципа на ограничаване на целите 

във всеки план за действие за 

електронно правителство, който 

включва „принципа на 

еднократност“; изразява 

загриженост, че широкото приемане 

на „принципа на еднократност“ би 

могло да улесни правителствата на 

държавите членки да обработват 

лични данни за други цели, в т.ч. 

профилиране на гражданите без 

тяхното изрично съгласие, като се 

използва съществуващото 

изключение за обществения интерес в 

европейското законодателство за 

защита на данните; 

Or. en 

 

Изменение  94 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 6a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6a. отбелязва, че Комисията 

насърчава „принципа на 

еднократност“ за публичната 

администрация, според който 

публичните органи не следва никога да 

искат от гражданите и бизнеса да 

предоставят информация, която вече 

е притежавана от друг орган в тази 

държава; 

Or. en 

 

Изменение  95 

Емилиян Павел, Даниел Ника 

 

Проектостановище 

Параграф 6a (нов) 



 

PE569.837v01-00 60/68 AM\1076473BG.doc 

BG 

 

Проектостановище Изменение 

 6a. подкрепя цифровизацията на 

публичните услуги в Европа и 

развитието на електронното 

правителство, електронната 

демокрация и политиките за свободен 

достъп до данните въз основа на 

високи стандарти за защита на 

данните в съответствие с Хартата 

на основните права, и по-специално 

членове 7 и 8 от нея, като в същото 

време се гарантира участие на 

обществеността и консултации с нея 

в тези процеси, както и достъп и 

повторна употреба на публична 

информация/данни; 

Or. en 

 

Изменение  96 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол 

Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 6б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. подчертава, че планът за действие 

за електронно правителство, който 

разчита на „принципите на 

еднократност“ за повишаване на 

ефективността и намаляване на 

разходите в публичния сектор, следва 

също така да отчита 

потенциалното увеличаване на 

разходите за защита на личните 

данни в инфраструктурата на 

системите, необходими за подкрепа 

на „принципа на еднократност“, и 

последиците от този принцип за 

новите проектни изисквания за 

поверителност и сигурност в 

предложения Общ регламент за 

защита на данните; 
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Or. en 

 

Изменение  97 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 6б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. обръща внимание на сериозния 

риск за неприкосновеността на 

личния живот, защитата на данните 

и ИТ сигурността, когато 

публичните органи обработват данни 

на гражданите, които те не са 

предоставили на тези институции; 

Or. en 

 

Изменение  98 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 6б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6б. настоятелно призовава да се 

отдаде първостепенно значение на 

сигурността на системите на 

електронното правителство, особено 

в контекста на предложения 

„принцип на еднократност“, за да се 

гарантира неприкосновеността на 

личния живот на гражданите и 

защитата на техните лични данни, 

като например чрез 

„неприкосновеност на личния живот 

още при проектирането и по 

подразбиране“, редовно използване на 

техники на анонимизиране на данни, 

извършване на задължителни оценки 

на въздействието върху 

неприкосновеността на личния 
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живот; 

Or. en 

 

Изменение  99 

Евелин Гебхарт 

 

Проектостановище 

Параграф 6в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6в. отбелязва, че базите данни на 

публичния сектор, които включват 

всички или значителни количества 

лични данни на всеки един гражданин, 

стават лесни мишени на 

престъпниците в областта на ИТ, 

което носи опасност от увеличаване 

на броя на кражбите на самоличност 

и възможността за изграждане на 

точни профили;  

Or. en 

 

Изменение  100 

Емилиян Павел, Мириам Дали 

 

Проектостановище 

Параграф 6в (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 6в. припомня, че в рамките на 

програма „Хоризонт 2020“ ЕС 

подкрепя научните изследвания 

относно иновациите при прилагането 

на ИКТ към услугите на публичния 

сектор и че една от първите покани 

за изследвания е озаглавена „Сигурни 

общества – защита на свободата и 

сигурността на Европа и нейните 

граждани“ (SC7), като ще разгледа 

управлението на личните данни и 

запазването на неприкосновеността 
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на личния живот в контекста на 

откритото управление; подчертава 

значението на съобщаването на 

резултатите от това изследване и на 

последствията за системите на 

електронното правителство; 

Or. en 

 

Изменение  101 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Мари-Кристин Вержиа, Марина Албиол 

Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. призовава да се предприемат мерки, 

за да се осигурят високи стандарти за 

защита на данните, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 

цифровия единен пазар. 

7. призовава да се предприемат мерки, 

за да се осигурят високи стандарти за 

защита на данните, като се гарантира 

равнище, което по същество е 

равностойно на равнището в 

европейското законодателство за 

защита на данните, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 

цифровия единен пазар. 

Or. en 

 

Изменение  102 

Михал Бони, Моника Холмайер, Аксел Фос, Карлуш Куелю, Томаш Здеховски, 

Барбара Матера, Хайнц К. Бекер, Кинга Гал 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. призовава да се предприемат мерки, 

за да се осигурят високи стандарти за 

защита на данните, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 

7. призовава да се предприемат мерки, 

за да се осигурят високи стандарти за 

защита на данните, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 
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цифровия единен пазар. цифровия единен пазар; призовава 

Комисията бързо да гарантира 

последователна и постоянна рамка за 

безопасен международен пренос на 

данни, тъй като тя е необходима за 

правната сигурност, както и да 

отключи пълния потенциал на 

цифровия единен пазар, като 

същевременно гарантира високо 

равнище на защита на личните данни 

за гражданите на ЕС, което също би 

била добра отправна точка за бъдещи 

глобални решения. 

Or. en 

 

Изменение  103 

Лаура Ферара, Иняцио Корао 

 

Проектостановище 

Параграф 7 

 

Проектостановище Изменение 

7. призовава да се предприемат мерки, 

за да се осигурят високи стандарти за 

защита на данните, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 

цифровия единен пазар. 

7. призовава да се гарантира, че 

стандартите на ЕС за защита на 

данните се зачитат напълно, когато се 

осъществява сътрудничество с трети 

държави в рамките на стратегията за 

цифровия единен пазар; по-специално 

припомня, че личните данни на 

европейските граждани трябва да 

бъдат обработвани в Европа и че 

предаването на тези данни на трети 

държави представлява изключение от 

този принцип и трябва да отговаря 

на редица условия. 

Or. en 

 

Изменение  104 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел 

 

Проектостановище 

Параграф 7 – буква а (нова) 
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Проектостановище Изменение 

 а) настоятелно призовава ЕС, 

държавите членки и техните 

международни партньори да работят 

заедно и да възстановят правната 

сигурност на правилата за предаване 

на данни в рамките на Европейския 

съюз и извън него, като същевременно 

насърчават висок стандарт на 

защита на данни за европейските 

граждани; 

Or. en 

 

Изменение  105 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел 

 

Проектостановище 

Параграф 7 – буква б (нова) 

 

Проектостановище Изменение 

 б) призовава Комисията да представи 

предложение за нова рамка за 

предаване на лични данни от ЕС на 

САЩ, която да отговаря на 

изискванията на законодателството 

на Съюза за защита на данните и да 

предвижда необходимото високо 

равнище на защита, както е 

предвидено в решението на Съда на 

Европейския съюз по дело C-362/14 

(Schrems); 

Or. en 

 

Изменение  106 

Ян Филип Албрехт 

 

Проектостановище 

Параграф 7a (нов) 
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Проектостановище Изменение 

 7a. приветства факта, че в своето 

решение от 6 октомври 2015 г. Съдът 

на Европейския съюз обяви за 

недействително Решение 2000/520/ЕО 

на Комисията относно 

адекватността на защитата, 

гарантирана от принципите за 

„сфера на неприкосновеност на 

личния живот“ в САЩ, което 

потвърди дългогодишната позиция на 

Парламента относно липсата на 

адекватно равнище на защита в този 

инструмент; призовава Комисията, 

като отчита всички дейности по 

масово наблюдение без разграничение, 

да предприеме незабавно 

необходимите мерки, за да гарантира, 

че всички предавани на САЩ лични 

данни се ползват с ефективно 

равнище на защита, което по 

същество е равностойно на 

гарантираното в рамките на 

Европейския съюз. 

Or. en 

 

Изменение  107 

Корнелия Ернст, Барбара Спинели, Денис де Йонг, Мари-Кристин Вержиа, 

Марина Албиол Гусман, Костас Хрисогонос 

 

Проектостановище 

Параграф 7a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7a. приветства решението на Съда на 

Европейския съюз от 6 октомври 

2015 г. по дело C-362/14, в което 

Съдът обяви за недействително 

решението относно сферата на 

неприкосновеност на личния живот; 

Or. en 
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Изменение  108 

Емилиян Павел, Даниел Ника, Биргит Зипел, Евелин Гебхарт  

 

Проектостановище 

Параграф 7a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7a. признава глобалния характер на 

основаната на данни икономика; 

припомня, че създаването на цифров 

единен пазар е задължително за 

свободното движение на данни в 

рамките на Европейския съюз и извън 

него; следователно подчертава 

необходимостта от стабилни правни 

гаранции за предаването на лични 

данни на трети държави при спазване 

на достиженията на правото на ЕС; 

Or. en 

 

Изменение  109 

Анна Мария Кораца Билд 

 

Проектостановище 

Параграф 7a (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7a. счита, че свободното движение на 

данни е от съществено значение за 

развитието на цифровия единен пазар 

и че засяга всички аспекти от 

живота на гражданите; 

следователно призовава Комисията и 

държавите членки да разработят 

алтернативи на споразумението 

относно сферата на 

неприкосновеност на личния живот, 

за да гарантират правна сигурност за 

потребителите и бизнеса; 

Or. en 
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Изменение  110 

Емилиян Павел, Биргит Зипел 

 

Проектостановище 

Параграф 7б (нов) 

 

Проектостановище Изменение 

 7б. настоятелно призовава за 

цялостна реформа на 

правителствените практики на 

наблюдение и припомня, че 

понастоящем правоприлагащите 

органи разполагат с необходимите 

инструменти за достъп до данни, 

като например договорите за правна 

взаимопомощ (ДПВП), които 

зачитат върховенството на закона и 

намаляват риска от неправомерни 

действия от страна на 

правителствата в опит да получат 

достъп до данни, съхранявани на 

чуждестранна територия. 

Or. en 

 

 


