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Amendamentul 11
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 29 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(29a) În conformitate cu articolele 8, 12 și
28 din Carta drepturilor fundamentale a 
Uniunii Europene și cu articolele 8 și 11 
din Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului, datele cu caracter personal ale 
angajaților, și în special datele sensibile, 
cum ar fi orientarea politică, apartenența 
și activitățile sindicale ar trebuie protejate 
și nu pot fi în niciun caz utilizate pentru a 
înscrie angajații pe așa-numitele „liste 
negre”, care sunt furnizate altor 
întreprinderi cu scopul de a discrimina 
anumiți angajați.

Or. de

Amendamentul 12
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cazul în care există un dezechilibru 
evident între persoana vizată și operator. 
Acest lucru este valabil, în special, atunci 
când persoana vizată se află într-o situație 
de dependență în raport cu operatorul, 
printre altele, în cazul în care datele cu 
caracter personal ale angajaților sunt 
prelucrate de către angajator în contextul 
ocupării unui loc de muncă. În cazul în 
care operatorul este o autoritate publică, 

eliminat
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nu ar exista un dezechilibru decât în ceea 
ce privește operațiuni specifice de 
prelucrare a datelor în cadrul cărora 
autoritatea publică poate impune o 
obligație în temeiul competențelor sale 
publice relevante, iar consimțământul nu 
poate fi considerat ca fiind acordat în mod 
liber, ținându-se cont de interesul 
persoanei vizate.

Or. en

Justificare

În locul acestei prevederi, legislația privind protecția datelor ar trebui să garanteze că 
persoana vizată are posibilitatea de a alege să își dea sau nu consimțământul pentru 
prelucrarea datelor sale. În plus, consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie posibil și în raportul de muncă, atunci când prelucrarea datelor are 
o importanță minoră pentru angajat.

Amendamentul 13
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În acest context, 
prelucrarea datelor care are în mod 
evident consecințe juridice sau economice 
avantajoase pentru angajat constituie o 
excepție. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
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consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. de

Amendamentul 14
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În acest context, 
prelucrarea datelor care are în mod 
evident consecințe juridice sau economice 
avantajoase pentru angajat constituie o 
excepție. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. de
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Amendamentul 15
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

(34) Consimțământul nu ar trebui să 
constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă, cu excepția cazului în care 
prelucrarea are consecințe juridice sau 
economice avantajoase pentru persoana 
vizată. În cazul în care operatorul este o 
autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. de

Amendamentul 16
Paul Murphy

Propunere de regulament
Considerentul 34

Textul propus de Comisie Amendamentul

(34) Consimțământul nu ar trebui să (34) Consimțământul nu ar trebui să 
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constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în cazul în care datele cu caracter 
personal ale angajaților sunt prelucrate de 
către angajator în contextul ocupării unui 
loc de muncă. În cazul în care operatorul 
este o autoritate publică, nu ar exista un 
dezechilibru decât în ceea ce privește 
operațiuni specifice de prelucrare a datelor 
în cadrul cărora autoritatea publică poate 
impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

constituie un temei juridic valabil pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cazul în care există un dezechilibru evident 
între persoana vizată și operator. Acest 
lucru este valabil, în special, atunci când 
persoana vizată se află într-o situație de 
dependență în raport cu operatorul, printre 
altele, în special în cazul în care datele cu 
caracter personal ale angajaților sunt 
prelucrate de către angajator în contextul 
ocupării unui loc de muncă. Prin urmare, 
consimțământul nu ar trebui să constituie 
un temei juridic pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal în contextual 
ocupării unui loc de muncă. În cazul în 
care operatorul este o autoritate publică, nu 
ar exista un dezechilibru decât în ceea ce 
privește operațiuni specifice de prelucrare a 
datelor în cadrul cărora autoritatea publică 
poate impune o obligație în temeiul 
competențelor sale publice relevante, iar 
consimțământul nu poate fi considerat ca 
fiind acordat în mod liber, ținându-se cont 
de interesul persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 17
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere care 
prelucrează datele cu caracter personal a 
mai mult de 20 de persoane sau în cazul în 
care activitățile de bază ale întreprinderii, 
indiferent de dimensiunea acesteia, implică 
operațiuni de prelucrare care necesită o 
monitorizare regulată și sistematică, o 
persoană ar trebui să acorde asistență 
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pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

operatorului sau persoanei împuternicite de 
către operator pentru monitorizarea 
conformității, la nivel intern, cu prezentul 
regulament. Acești responsabili cu 
protecția datelor, fie că sunt sau nu sunt 
angajați ai operatorului, ar trebui să fie în 
măsură să își îndeplinească atribuțiile și 
sarcinile în mod independent. Pentru 
asigurarea acestei independențe, 
responsabilii cu protecția datelor ar trebui 
să beneficieze în cadrul activității lor de o 
protecție specială împotriva concedierii și 
discriminării și să fie desemnați doar 
după aprobarea reprezentanților de 
interese ai întreprinderii; în plus, 
responsabilii cu protecția datelor ar trebui 
să aibă acces periodic la formare în 
domeniul activității lor, costurile aferente 
fiind suportate de operator sau persoana 
împuternicită de acesta.

Or. de

Amendamentul 18
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 75

Textul propus de Comisie Amendamentul

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 

(75) În cazul în care prelucrarea este 
efectuată în sectorul public sau în cazul în 
care, în sectorul privat, prelucrarea este 
efectuată de o întreprindere de mari 
dimensiuni sau în cazul în care activitățile 
de bază ale întreprinderii, indiferent de 
dimensiunea acesteia, implică operațiuni de 
prelucrare care necesită o monitorizare 
regulată și sistematică, o persoană ar trebui 
să acorde asistență operatorului sau 
persoanei împuternicite de către operator 
pentru monitorizarea conformității, la nivel 
intern, cu prezentul regulament. Acești 
responsabilii cu protecția datelor, fie că 
sunt sau nu sunt angajați ai operatorului, ar 
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trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent.

trebui să fie în măsură să își îndeplinească 
atribuțiile și sarcinile în mod independent. 
Prelucrarea este realizată de o persoană 
juridică și implică peste 250 de persoane 
vizate pe an.

Or. de

Amendamentul 19
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Considerentul 123

Textul propus de Comisie Amendamentul

(123) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea poate fi necesară 
din motive de interes public în domeniile 
sănătății publice, fără consimțământul 
persoanei vizate. În acest context, 
conceptul de „sănătate publică” ar trebui 
interpretat astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind statisticile 
comunitare referitoare la sănătatea publică, 
precum și la sănătatea și siguranța la locul 
de muncă, adică toate elementele 
referitoare la sănătate și anume starea de 
sănătate, inclusiv morbiditatea sau 
handicapul, factorii determinanți care au 
efect asupra stării de sănătate, necesitățile 
în domeniul asistenței medicale, resursele 
alocate asistenței medicale, furnizarea 
asistenței medicale și asigurarea accesului 
universal la aceasta, precum și cheltuielile 
și sursele de finanțare în domeniul sănătății 
și cauzele mortalității. Această prelucrare a 
datelor cu caracter personal privind 
sănătatea din motive de interes public nu ar 
trebui să ducă la prelucrarea acestor date în 
alte scopuri de către părți terțe, cum ar fi 
angajatorii, societățile de asigurări și 
băncile.

(123) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal privind sănătatea poate fi necesară 
din motive de interes public în domeniile 
sănătății publice, fără consimțământul 
persoanei vizate. În acest context, 
conceptul de „sănătate publică” ar trebui 
interpretat astfel cum este definit în 
Regulamentul (CE) nr. 1338/2008 al 
Parlamentului European și al Consiliului 
din 16 decembrie 2008 privind statisticile 
comunitare referitoare la sănătatea publică, 
precum și la sănătatea și siguranța la locul 
de muncă, adică toate elementele 
referitoare la sănătate și anume starea de 
sănătate, inclusiv morbiditatea sau 
handicapul, factorii determinanți care au 
efect asupra stării de sănătate, necesitățile 
în domeniul asistenței medicale, resursele 
alocate asistenței medicale, furnizarea 
asistenței medicale și asigurarea accesului 
universal la aceasta, precum și cheltuielile 
și sursele de finanțare în domeniul sănătății 
și cauzele mortalității. Această prelucrare a 
datelor cu caracter personal privind 
sănătatea din motive de interes public nu ar 
trebui să ducă la prelucrarea acestor date în 
alte scopuri de către părți terțe, cum ar fi 
angajatorii, societățile de asigurări și 
băncile, cu excepția cazurilor în care 
acestea participă la organizarea și 



PE500.581v01-00 10/73 AM\919880RO.doc

RO

funcționarea sistemului de securitate 
socială.

Or. en

Justificare

În unele state membre europene părțile terțe participă la organizarea și funcționarea 
sistemului de securitate socială. Prin urmare, este necesar ca acestea să poată prelucra 
datele cu caracter personal în alte scopuri decât cele legate de sănătatea publică.

Amendamentul 20
Sari Essayah

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal ar trebui să fie aplicabile și în 
contextul ocupării forței de muncă. Prin 
urmare, pentru a reglementa activitățile 
de prelucrare a datelor cu caracter 
personal ale angajaților în contextul 
ocupării forței de muncă, statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea, în limitele 
stabilite de prezentul regulament, de a 
adopta pe cale legislativă norme specifice 
de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în sectorul ocupării forței de muncă.

(124) Pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
ale angajaților în contextul ocupării forței 
de muncă, statele membre ar trebui să 
aibă posibilitatea de a adopta prin 
dispoziții legislative norme specifice de 
prelucrare a datelor cu caracter personal 
în sectorul ocupării forței de muncă. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal în 
contextual ocupării forței de muncă ar 
trebui să poată face obiectul unei 
exceptări de la cerințele prezentului 
regulament. Prin urmare, atunci când 
adoptă prin dispoziții legislative norme 
specifice de prelucrare a datelor cu caracter 
personal în contextual ocupării forței de 
muncă, statele membre ar putea adopta 
dispoziții legislative care ar trebui să 
stabilească excepții și derogări. Totodată, 
statele membre ar trebui să poată 
prevedea ca aspectele menționate la 
articolul 82 alineatul (1) să fie definite și 
prin acorduri colective negociate și 
încheiate la nivel național de partenerii 
sociali.

Or. en
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Amendamentul 21
Martin Kastler

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă cu asigurarea 
nivelului de protecție stabilit prin 
prezentul regulament. În măsura în care 
în statul membru respectiv există un temei 
juridic pentru reglementarea aspectelor 
legate de ocuparea forței de muncă printr-
un acord între reprezentanții angajaților 
și conducerea întreprinderii sau a 
întreprinderii care exercită controlul 
asupra unui grup de întreprinderi (acord 
colectiv), prelucrarea datelor cu caracter 
personal în contextul ocupării forței de 
muncă ar trebui să poată fi reglementată 
și printr-un astfel de acord. Același lucru 
este valabil pentru acordurile încheiate în 
temeiul Directivei 2009/38/CE a 
Parlamentului European și a Consiliului 
din 6 mai 2009 privind instituirea unui 
comitet european de întreprindere sau a 
unei proceduri de informare și consultare 
a lucrătorilor în întreprinderile și 
grupurile de întreprinderi de dimensiune 
comunitară. Normele fundamentale 
privind drepturile personale ale 
angajaților rămân intacte.
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Amendamentul 22
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare,
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Pentru a 
reglementa activitățile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării forței de muncă, 
statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea de a adopta pe cale legislativă 
norme specifice de prelucrare a datelor cu 
caracter personal în sectorul ocupării forței 
de muncă, cu respectarea standardelor 
stabilite prin prezentul regulament. În 
măsura în care în statul membru respectiv 
există un temei juridic pentru 
reglementarea aspectelor legate de 
ocuparea forței de muncă printr-un acord 
între reprezentanții angajaților și 
conducerea întreprinderii sau a 
întreprinderii care exercită controlul 
asupra unui grup de întreprinderi (acord 
colectiv) sau în temeiul Directivei 
2009/38/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de 
informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară1, 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării forței de muncă 
poate fi reglementată și printr-un astfel de 
acord.
__________________
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Or. de

Amendamentul 23
Ole Christensen

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a
datelor cu caracter personal în sectorul
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Statele membre 
ar trebui să aibă posibilitatea de a 
reglementa activitățile de prelucrare a 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării forței de muncă pe 
cale legislativă sau prin acorduri colective 
între reprezentanții angajatorului și ai 
lucrătorilor, în conformitate cu practicile 
naționale de reglementare a datelor cu 
caracter personal în contextul ocupării 
forței de muncă. Astfel de acorduri 
colective pot reglementa și activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal, 
devenind principalul instrument juridic 
pentru părțile la acord. Prezentul
regulament nu ar trebui să impună 
restricții cu privire la acordurile colective. 
În măsura în care în statul membru 
respectiv există un temei juridic pentru 
reglementarea aspectelor legate de 
ocuparea forței de muncă printr-un acord 
între reprezentanții angajaților și 
conducerea întreprinderii sau a 
întreprinderii care exercită controlul 
asupra unui grup de întreprinderi (acord 
colectiv) sau în temeiul Directivei 
2009/38/CE a Parlamentului European și 
a Consiliului din 6 mai 2009 privind 
instituirea unui comitet european de 
întreprindere sau a unei proceduri de 
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informare și consultare a lucrătorilor în 
întreprinderile și grupurile de 
întreprinderi de dimensiune comunitară, 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
contextul ocupării forței de muncă ar 
trebui să poată fi reglementată și printr-
un astfel de acord. 

Or. en

Justificare

Textul ar trebui să definească în mod clar faptul că acordurile colective între reprezentanții 
angajatorilor și angajaților pot reglementa și activitățile de prelucrare a datelor cu caracter 
personal în contextul ocupării forței de muncă și ar putea deveni principalul instrument 
juridic pentru părțile la acord.

Amendamentul 24
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Considerentul 124

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, în limitele stabilite de 
prezentul regulament, de a adopta pe cale 
legislativă norme specifice de prelucrare a 
datelor cu caracter personal în sectorul 
ocupării forței de muncă.

(124) Principiile generale privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal ar 
trebui să fie aplicabile și în contextul 
ocupării forței de muncă. Prin urmare, 
pentru a reglementa activitățile de 
prelucrare a datelor cu caracter personal ale 
angajaților în contextul ocupării forței de 
muncă, statele membre ar trebui să aibă 
posibilitatea, pe baza standardelor minime 
stabilite de prezentul regulament, de a 
adopta pe cale legislativă norme specifice 
de prelucrare a datelor cu caracter personal 
în sectorul ocupării forței de muncă. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării forței de muncă 
poate fi reglementată și prin acord 
colectiv, în măsura în care este respectat 
nivelul de protecție stabilit în prezentul 
regulament .
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Amendamentul 25
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Considerentul 124 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(124a) Pentru a proteja interesele 
întreprinderii care sunt direct legate de 
raportul de muncă, ar trebui să fie 
permise și transmiterea și prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale 
angajaților în cadrul grupurilor de 
întreprinderi. Interesele legitime ale 
persoanei vizate nu trebuie să se opună 
acestui lucru. Datele angajaților cuprind 
toate tipurile de date cu caracter personal 
ale persoanei vizate care sunt direct legate 
de raportul de muncă. Dispozițiile 
articolului 82 alineatul (4) țin seama de 
practica larg răspândită a prelucrării 
datelor angajaților în cadrul grupurilor de 
întreprinderi.

Or. de

Amendamentul 26
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal 
ale persoanelor vizate care nu își au 
reședința în Uniune de către un operator 
sau o persoană împuternicită de acesta 
stabiliți în Uniune, prin activitățile 
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economice desfășurate în una sau mai 
multe țări terțe.

Or. en

Amendamentul 27
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prezentul regulament se aplică 
prelucrării datelor cu caracter personal 
ale persoanelor vizate care nu își au 
reședința în Uniune de către un operator 
sau o persoană împuternicită de acesta 
stabiliți în Uniune, prin activitățile 
economice desfășurate în una sau mai 
multe țări terțe.

Or. en

Amendamentul 28
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator, 
cu excepția cazului în care prevalează 
interesele sau drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanei vizate, care 
necesită protejarea datelor cu caracter 
personal, în special atunci când persoana 
vizată este un minor. Acest lucru nu se 
aplică în cazul prelucrării efectuate de către 
autoritățile publice în îndeplinirea misiunii 
lor.

(f) prelucrarea este necesară în scopul 
intereselor legitime urmărite de operator 
sau de terțul ori terții cărora le sunt 
divulgate datele, cu excepția cazului în 
care prevalează interesele sau drepturile și 
libertățile fundamentale ale persoanei 
vizate, care necesită protejarea datelor cu 
caracter personal, în special atunci când 
persoana vizată este un minor. Acest lucru 
nu se aplică în cazul prelucrării efectuate 
de către autoritățile publice în îndeplinirea 
misiunii lor.
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Or. en

Justificare

Pentru ca sistemul de negociere colectivă să funcționeze în mod adecvat, sindicatele ar trebui 
să aibă posibilitatea de a monitoriza respectarea acordurilor colective. În prezent, acest 
lucru se realizează în temeiul articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera 
(f) recunoaște interesul legitim al unei părți terțe de a prelucra datele cu caracter personal. 
În general, angajatorul este considerat ca fiind operatorul, iar sindicatul ca parte terță.

Amendamentul 29
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 – litera fa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(fa) prelucrarea este necesară în mod 
direct pentru raportul de muncă al 
angajatului și datele sunt legate de 
gestionarea drepturilor și obligațiilor 
părților la raportul de muncă sau de 
beneficiile oferite angajatului de către 
operator sau rezultă din natura specială a
muncii în cauză. 

Or. en

Justificare

Angajatorul ar trebui să prelucreze datele cu caracter personal ale angajatului atunci când 
prelucrarea este necesară în mod direct pentru raportul de muncă al angajatului. Nevoia de a 
prelucra datele poate fi impusă de autorități, clienți, mediul de lucru sau gestionarea 
resurselor umane. Prelucrarea trebuie să fie necesară pentru raportul de muncă și datele să 
fie legate de gestionarea drepturilor și obligațiilor părților sau de beneficiile acordate 
angajatului de către operator sau să rezulte din natura specială a muncii.

Amendamentul 30
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele nu se utilizează împotriva 
persoanei vizate în cadrul unei audieri 
disciplinare și nici pentru înscrierea 
numelui său pe o „listă neagră”, pentru 
realizarea unei investigații sau pentru a-i 
împiedica accesul la un loc de muncă în 
viitor.

Or. en

Amendamentul 31
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu
caracter personal, prelucrarea trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic care presupune 
cel puțin unul din considerentele 
menționate la alineatul (1) literele (a) - (e). 
Acest lucru se aplică în special oricărei 
schimbări a termenilor și condițiilor 
generale ale unui contract.

(4) În cazul în care scopul prelucrării 
ulterioare nu este compatibil cu scopul 
pentru care au fost colectate datele cu 
caracter personal, prelucrarea trebuie să se 
bazeze pe un temei juridic care presupune 
cel puțin unul din considerentele 
menționate la alineatul (1) literele (a)-(fa). 
Acest lucru se aplică în special oricărei 
schimbări a termenilor și condițiilor 
generale ale unui contract.

Or. en

Justificare

Nu există nicio justificare pentru a limita temeiul juridic la alineatul (1) literele (a)-(e). Dacă 
prelucrarea ulterioară nu este compatibilă cu scopul inițial în care au fost colectate datele, 
aceasta trebuie să se bazeze pe un temei juridic care presupune cel puțin unul din 
considerentele menționate la alineatul (1) literele (a)-(fi).

Amendamentul 32
Sari Essayah



AM\919880RO.doc 19/73 PE500.581v01-00

RO

Propunere de regulament
Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Comisia trebuie să fie abilitată să 
adopte acte delegate în conformitate cu 
articolul 86 în scopul detalierii condițiilor 
menționate la alineatul (1) litera (f) 
pentru diverse sectoare și situații de 
prelucrare a datelor, inclusiv în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal referitoare la un minor.

eliminat

Or. en

Justificare

Dispozițiile privind legalitatea prelucrării constituie nucleul normelor referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal. Întrucât dispozițiile privind actele delegate trebuie să fie 
limitate la elemente neesențiale ale regulamentului, articolul 5 trebuie eliminat.

Amendamentul 33
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.

(3) Persoana vizată are dreptul să își 
retragă în orice moment consimțământul. 
Retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimțământului înainte de retragerea 
acestuia și nici legalitatea prelucrării 
datelor pe baza altor considerente 
menționate în articolul 6 alineatul (1).

Or. en

Justificare

Ar trebui să se clarifice faptul că, după retragerea consimțământului persoanei vizate și în 
măsura în care îndeplinește dispozițiile relevante, operatorul are posibilitatea de a continua 
prelucrarea datelor cu caracter personal pe baza uni considerent alternativ. 
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Amendamentul 34
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consimțământul nu reprezintă un 
temei juridic pentru prelucrare atunci 
când există un dezechilibru semnificativ 
între poziția persoanei vizate și cea a 
operatorului.

eliminat

Or. en

Justificare

Interzicerea posibilității de prelucrare a datelor cu caracter personal pe baza 
consimțământului în cazul în care există un dezechilibru semnificativ între poziția persoanei 
vizate și cea a operatorului este prea simplistă. Această prevedere subminează în egală 
măsură libertatea de alegere și capacitatea persoanei vizate de a decide cu privire la 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal. În locul acestei prevederi, legislația privind 
protecția datelor ar trebui să garanteze că persoana vizată are posibilitatea de a alege să își 
dea sau nu consimțământul pentru prelucrarea datelor sale. 

Amendamentul 35
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului.

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului. 
Acest lucru nu afectează dreptul 
angajatorului de a prelucra datele pe baza 
consimțământului angajatului și nici 
dreptului autorităților publice de a 
prelucra date pe baza consimțământului 
cetățeanului.
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Amendamentul 36
Philippe De Backer

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului.

(4) Consimțământul nu reprezintă un temei 
juridic pentru prelucrare atunci când există 
un dezechilibru semnificativ între poziția 
persoanei vizate și cea a operatorului. Nu 
există un dezechilibru semnificativ atunci 
când prelucrarea datelor are în mod 
evident consecințe juridice sau financiare 
avantajoase pentru persoana vizată, în 
special în contextul ocupării forței de 
muncă sau în cazul protecției împotriva 
unor riscuri.

Or. en

Amendamentul 37
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Articolul 4 nu se aplică dacă 
prelucrarea datelor este realizată în 
conformitate cu articolul 82 în contextul 
ocupării unui loc de muncă și are 
consecințe juridice sau economice 
avantajoase pentru angajat.

Or. de
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Amendamentul 38
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4a) Un angajat își poate da 
consimțământul doar pentru prelucrarea 
unor date cu caracter personal cu o 
importanță minoră.

Or. en

Justificare

Angajatorul poate prelucra doar acele date ale angajatului care sunt direct necesare în 
raportul de muncă. Ca regulă generală, consimțământul angajatului nu poate constitui o 
justificare pentru prelucrare. Cu toate acestea, pot exista date cu o importanță minoră pentru 
angajat și situații în care prelucrarea este în interesul angajatului. Prin urmare, 
consimțământul poate reprezenta o justificare pentru prelucrare doar în cazul în care datele 
au o importanță minoră pentru angajat.

Amendamentul 39
Stephen Hughes

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală, 
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe.

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența și activitățile 
sindicale, precum și prelucrarea datelor 
genetice sau a datelor privind sănătatea, 
viața sexuală, condamnările penale sau 
măsurile de securitate conexe. În special, 
aceasta ar include garanții care împiedică 
înscrierea lucrătorilor pe o listă neagră ca 
urmare, de exemplu, a activităților 
sindicale sau a rolurilor acestora de 
reprezentanți responsabili cu chestiunile 
legate de sănătate și securitate.
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Amendamentul 40
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența sindicală, 
precum și prelucrarea datelor genetice sau 
a datelor privind sănătatea, viața sexuală,
condamnările penale sau măsurile de 
securitate conexe.

(1) Se interzice prelucrarea datelor cu 
caracter personal care dezvăluie originea 
rasială sau etnică, opiniile politice, religia 
sau convingerile, apartenența și activitățile 
sindicale, precum și prelucrarea datelor 
genetice sau a datelor privind sănătatea, 
viața sexuală, condamnările penale sau 
măsurile de securitate conexe.

Or. en

Amendamentul 41
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal.

(3) În cazul în care datele cu caracter 
personal nu sunt colectate de la persoana 
vizată, operatorul transmite persoanei 
vizate, în plus față de informațiile 
menționate la alineatul (1), informații 
privind sursele din care provin datele cu 
caracter personal. Acestea ar include date 
obținute în mod ilegal de la o terță parte și 
transmise operatorului.

Or. en
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Amendamentul 42
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 14 – alineatul 5 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) datele nu sunt colectate de la persoana 
vizată, iar furnizarea acestor informații se 
dovedește imposibilă sau ar presupune un 
efort disproporționat; sau

eliminat

Or. en

Amendamentul 43
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6a) Fără a aduce atingere cerințelor 
referitoare la date din prezentul 
regulament, în special în ceea ce privește 
respectarea vieții private încă din stadiul 
de proiectare, dispozițiile de la alineatele 
(4) și (6) din prezentul articol nu modifică 
dreptul autorităților publice de a stoca 
date pentru a deține dovezi bazate pe 
documente cu privire la un studiu de caz 
dat.

Or. en

Amendamentul 44
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 2 – litera d
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) respectarea cerințelor privind 
autorizarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

(d) respectarea cerințelor privind 
notificarea prealabilă sau consultarea 
prealabilă a autorității de supraveghere, în 
conformitate cu articolul 34 alineatele (1) 
și (2);

Or. en

Justificare

Procedurile care presupun autorizarea prealabilă implică consum de bani și timp pentru 
operator, iar valoarea adăugată a acestora în comparație cu un sistem bazat pe notificare 
prealabilă este discutabilă din punctul de vedere al protecției datelor. Notificările prealabile, 
care ar da autorității de supraveghere posibilitatea de a reacționa și acționa, sunt suficiente 
și asigură totodată o procedură simplă de protejare a datelor cu caracter personal.

Amendamentul 45
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) și 
(2). Dacă se dovedește a fi proporțională, 
această verificare va fi efectuată de 
auditori interni sau externi independenți.

(3) Operatorul pune în aplicare mecanisme 
pentru a asigura verificarea eficacității 
măsurilor menționate la alineatele (1) și 
(2).

Or. en

Justificare

Este extrem de dificil de stabilit când este îndeplinită cerința privind proporționalitatea, ceea 
ce poate determina un tratament inechitabil al operatorilor ca urmare a diferitelor 
interpretări. Pentru protejarea datelor cu caracter personal este suficient ca operatorul să 
pună în aplicare mecanisme menite să verifice eficacitatea măsurilor adoptate, fapt prevăzut 
în prima teză.
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Amendamentul 46
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
măsurilor corespunzătoare menționate la 
alineatul (1), altele decât cele menționate 
la alineatul (2), condițiile pentru 
verificare și mecanismele de audit 
menționate la alineatul (3) și criteriile de 
proporționalitate prevăzute la alineatul 
(3), și în scopul de a prevedea măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderile mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 47
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 23 – alineatul 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

(4) Comisia poate stabili standarde 
tehnice pentru cerințele menționate la 
alineatele (1) și (2). Actele de punere în 
aplicare respective se adoptă în 
conformitate cu procedura de examinare 
prevăzută la articolul 87 alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 48
Ole Christensen, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) autorității publice, atunci când 
prelucrează altfel de date decât date 
sensibile cu caracter personal, în 
conformitate cu articolul 9 alineatul (1).

Or. en

Amendamentul 49
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

(b) întreprinderile sau organizațiile care 
prelucrează datele cu caracter personal a 
mai puțin de 20 de persoane.

Or. de

Amendamentul 50
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Limita de 250 de angajați plasează angajatorii pe poziții inegale, este discriminatorie față de 
întreprinderile mai mari și nu este deloc necesară pentru atingerea scopului. Nu există o 
corelație între numărul angajaților și tipul sau volumul datelor cu caracter personal deținute 
de organizație. O organizație mică cu doar câțiva angajați poate controla un volum enorm de 
date cu caracter personal delegate și invers. În plus, limita nu este ușor interpretabilă în 
toate aspectele ei.

Amendamentul 51
Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 28 – alineatul 4 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) întreprinderilor sau organizațiilor cu 
mai puțin de 250 de angajați care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

(b) întreprinderilor sau organizațiilor care 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Amendamentul 52
Sari Essayah

Propunere de regulament
Capitolul 4 – secțiunea 3 – titlu



AM\919880RO.doc 29/73 PE500.581v01-00

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

 EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR AUTORIZAȚIA
PREALABILĂ

EVALUAREA IMPACTULUI PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR 
NOTIFICAREA PREALABILĂ

Or. en

Amendamentul 53
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii, 
alineatele (1) - (4) nu se aplică, cu excepția 
cazului în care statele membre consideră că 
este necesară efectuarea unei astfel de 
evaluări înaintea desfășurării activităților 
de prelucrare.

(5) Atunci când operatorul este o autoritate 
sau un organism public și prelucrarea 
rezultă dintr-o obligație juridică în temeiul 
articolului 6 alineatul (1) litera (c), care 
prevede normele și procedurile referitoare 
la operațiunile de prelucrare și 
reglementate de legislația Uniunii sau cea 
națională, alineatele (1)-(4) nu se aplică, 
cu excepția cazului în care statele membre 
consideră că este necesară efectuarea unei 
astfel de evaluări înaintea desfășurării 
activităților de prelucrare.

Or. en

Justificare

Autoritățile sau organismele publice nu fac diferență între sarcinile bazate pe legislația 
Uniunii sau altfel de legislație. În cele mai multe cazuri, prelucrarea datelor întreprinsă de 
autorități este efectuată ca urmare a obligațiilor juridice. Din punctul de vedere al 
autorităților locale, de pildă, ar fi dificil să separe prelucrarea bazată pe legislația Uniunii 
de prelucrarea bazată doar pe legislația națională. În unele situații, prelucrarea ar putea fi 
rezultatul cerințelor naționale și ale Uniunii deopotrivă.

Amendamentul 54
Sari Essayah
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Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

(6) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și a cerințelor 
privind operațiunile de prelucrare care 
pot prezenta riscurile specifice menționate 
la alineatele (1) și (2), precum și 
cerințelor pentru evaluare la care se face 
referire la alineatul (3), inclusiv condițiile 
de scalabilitate, de verificare și 
posibilitatea auditării. În acest sens, 
Comisia ia în considerare măsuri 
specifice pentru microîntreprinderi și 
pentru întreprinderi mici și mijlocii.

eliminat

Or. en

Justificare

În acest caz nu este necesară delegarea competențelor.

Amendamentul 55
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 33 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Comisia poate să prevadă standarde și 
proceduri de realizare, verificare și 
auditare a evaluării menționate la 
alineatul (3). Actele de punere în aplicare 
se adoptă în conformitate cu procedura de 
examinare menționată la articolul 87 
alineatul (2).

eliminat

Or. en
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Amendamentul 56
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 34 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Autorizarea prealabilă și consultarea 
prealabilă

Notificarea prealabilă și consultarea 
prealabilă

Or. en

Amendamentul 57
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, obține o 
autorizație din partea autorității de 
supraveghere înainte de prelucrarea datelor 
cu caracter personal, pentru a asigura 
conformitatea prelucrării prevăzute cu 
prezentul regulament și în special pentru a 
atenua riscurile la care sunt expuse 
persoanele vizate, în cazul în care un 
operator sau o persoană împuternicită de 
către operator adoptă clauzele contractuale 
prevăzute la articolul 42 alineatul (2) litera 
(d) sau nu oferă garanții corespunzătoare 
printr-un instrument obligatoriu din punct 
de vedere juridic, astfel cum se 
menționează la articolul 42 alineatul (5) în 
ceea ce privește transferul de date cu 
caracter personal către o țară terță sau o 
organizație internațională.

(1) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator, după caz, notifică 
autoritatea de supraveghere înainte de 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
pentru a asigura conformitatea prelucrării 
prevăzute cu prezentul regulament și în 
special pentru a atenua riscurile la care sunt 
expuse persoanele vizate, în cazul în care 
un operator sau o persoană împuternicită 
de către operator adoptă clauzele 
contractuale prevăzute la articolul 42 
alineatul (2) litera (d) sau nu oferă garanții 
corespunzătoare printr-un instrument 
obligatoriu din punct de vedere juridic, 
astfel cum se menționează la articolul 42 
alineatul (5) în ceea ce privește transferul 
de date cu caracter personal către o țară 
terță sau o organizație internațională.

Or. en

Justificare

Procedurile care presupun autorizarea prealabilă implică consum de bani și timp pentru 
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operator, iar valoarea adăugată a acestora în comparație cu un sistem bazat pe notificare 
prealabilă este discutabilă din punctul de vedere al protecției datelor. Notificările prealabile, 
care ar da autorității de supraveghere posibilitatea de a reacționa și acționa, sunt suficiente 
și asigură totodată o procedură simplă de protejare a datelor cu caracter personal.

Amendamentul 58
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează un responsabil 
cu protecția datelor atunci când:

(1) Operatorul și persoana împuternicită de 
către operator desemnează, după 
aprobarea reprezentanților de interese ai 
întreprinderii, un responsabil cu protecția 
datelor atunci când:

Or. de

Amendamentul 59
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public; sau

(a) prelucrarea este efectuată de o 
autoritate sau de un organism public în 
numele lor; sau

Or. en

Amendamentul 60
Evelyn Regner, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere care prelucrează datele cu 
caracter personal a mai mult de 20 de 
persoane; sau

Or. de

Amendamentul 61
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este efectuată de o 
persoană juridică și implică peste 100 de 
persoane vizate pe an; sau

Or. en

Amendamentul 62
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) prelucrarea este efectuată de o 
întreprindere cu 250 de angajați sau mai 
mult; sau

(b) prelucrarea este realizată de o 
persoană juridică și implică peste 250 de 
persoane vizate pe an.

Or. de

Amendamentul 63
Jean Lambert
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Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) datele prelucrate sunt deosebit de 
sensibile, de exemplu, în cazul datelor 
medicale; sau

Or. en

Amendamentul 64
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) 
litera (b), un grup de întreprinderi poate 
numi un responsabil unic cu protecția 
datelor.

(2) Un grup de întreprinderi menționat la 
alineatul (1) literele (a) și (b), poate numi 
un responsabil unic cu protecția datelor.

Or. en

Justificare

În multe domenii, autoritățile publice acționează în prezent ca cvasi-întreprinderi. 
Regulamentul nu ar trebui să interzică posibilitatea de a numi un singur responsabil cu 
protecția datelor pentru un grup de entități provenind deopotrivă din sectorul public și privat.

Amendamentul 65
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor.

(2) În cazul menționat la alineatul (1) litera 
(b), un grup de întreprinderi poate numi un 
responsabil unic cu protecția datelor dacă 
acest lucru se aplică unei singure 
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jurisdicții.

Or. en

Amendamentul 66
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 2 – paragraful 1 (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Atunci când întreprinderile acestui grup 
se află în mai multe state membre, este 
numit un responsabil cu protecția datelor 
în fiecare stat membru în care se aplică 
condițiile alineatului (1).

Or. de

Amendamentul 67
Evelyn Regner, Ole Christensen, Jutta Steinruck

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează responsabilul 
cu protecția datelor în baza calităților 
profesionale și, în special, a cunoștințelor 
de specialitate în materie de legislație și 
practici privind protecția datelor și a 
capacității de a îndeplini sarcinile 
menționate la articolul 37. Nivelul necesar 
al cunoștințelor de specialitate se stabilește 
în special în special în funcție de 
prelucrarea efectuată asupra datelor și de 
gradul de protecție impus pentru datele cu 
caracter personal prelucrate de către 
operator sau de persoana împuternicită de 
către operator.

(5) Operatorul sau persoana împuternicită 
de către operator desemnează cu acordul 
reprezentanților de interese ai 
întreprinderilor responsabilul cu protecția 
datelor în baza calităților profesionale și, în 
special, a cunoștințelor de specialitate în 
materie de legislație și practici privind 
protecția datelor și a capacității de a 
îndeplini sarcinile menționate la articolul 
37. Nivelul necesar al cunoștințelor de 
specialitate se stabilește în special în 
special în funcție de prelucrarea efectuată 
asupra datelor și de gradul de protecție 
impus pentru datele cu caracter personal 
prelucrate de către operator sau de 
persoana împuternicită de către operator. 
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Responsabilul cu protecția datelor trebuie 
să aibă acces la formare periodică în 
cadrul activității sale, costurile aferente 
fiind suportate de operator sau de 
persoana împuternicită de acesta.

Or. de

Amendamentul 68
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Operatorul sau persoana 
împuternicită de către operator 
desemnează un responsabil cu protecția 
datelor pentru o perioadă de cel puțin doi 
ani. Mandatul responsabilului cu 
protecția datelor poate fi reînnoit. Pe 
durata mandatului, responsabilul cu 
protecția datelor poate fi demis doar dacă 
responsabilul cu protecția datelor nu mai 
îndeplinește condițiile cerute pentru 
exercitarea atribuțiilor sale.

eliminat

Or. en

Justificare

Norma nu este conformă cu principiul subsidiarității. Chestiunile de detaliu trebuie decise de 
statele membre.

Amendamentul 69
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte eliminat
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acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

Or. en

Justificare

În acest caz nu sunt necesare competențe delegate.

Amendamentul 70
Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 35 – alineatul 11

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 cu scopul de a specifica în detaliu 
criteriile și cerințele pentru activitățile 
principale ale operatorului sau ale 
persoanei împuternicite de către operator 
prevăzute la alineatul (1) litera (c), 
precum și criteriile privind calitățile 
profesionale ale responsabilului cu 
protecția datelor prevăzute la alineatul 
(5).

eliminat

Or. en

Amendamentul 71
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 43 – alineatul 1 – litera ba (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) să fie create după aprobarea 
reprezentanților de interese ai 
întreprinderii și a responsabilului cu 
protecția datelor în locul de stabilire;

Or. de

Amendamentul 72
Stephen Hughes, Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 77 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii 
ca urmare a unei operațiuni ilegale de 
prelucrare sau a unei acțiuni incompatibile 
cu dispozițiile prezentului regulament are 
dreptul să obțină despăgubiri de la operator 
sau de la persoana împuternicită de 
operator pentru prejudiciul suferit.

(1) Orice persoană care a suferit prejudicii
materiale sau morale ca urmare a unei 
operațiuni ilegale de prelucrare, inclusiv 
înscrierea pe o listă neagră, sau a unei 
acțiuni incompatibile cu dispozițiile 
prezentului regulament are dreptul să 
obțină despăgubiri de la operator sau de la 
persoana împuternicită de operator pentru 
prejudiciul suferit și pentru orice daune 
morale.

Or. en

Amendamentul 73
Stephen Hughes

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) statele membre stabilesc sancțiuni 
eficiente și disuasive pentru a preveni 
orice abuz la adresa dreptului 
fundamental la protejarea datelor cu 
caracter personal, astfel cum este 
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consacrat în Carta drepturilor 
fundamentale, inclusiv dispoziții legale de 
incriminare ca infracțiune penală a 
utilizării datelor pentru a înscrie 
lucrătorii pe liste negre, pentru a-i 
verifica sau a le împiedica accesul la un 
loc de muncă în viitor.

Or. en

Amendamentul 74
Stephen Hughes

Propunere de regulament
Articolul 78 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) statele membre se asigură că 
persoanele sau întreprinderile care 
participă la alcătuirea de liste negre sunt 
excluse de la primirea subvențiilor și 
fondurilor din partea UE și de la 
participarea la licitațiile publice pentru 
alte contracte de achiziții publice la 
nivelul UE, la nivel național sau la 
nivelul autorității publice până când toate 
procedurile judiciare au fost încheiate, 
toate victimele au fost pe deplin 
despăgubite și există dovezi fiabile că 
acest comportament infracțional a fost 
eliminat din organizație.

Or. en

Amendamentul 75
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu mai (b) o întreprindere sau o organizație 
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puțin de 250 de angajați prelucrează date 
cu caracter personal doar ca o activitate 
auxiliară activităților sale principale.

prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Justificare

Limita de 250 de angajați plasează angajatorii pe poziții inegale, este discriminatorie față de 
întreprinderile mai mari și nu este deloc necesară pentru atingerea scopului prezentului 
articol. În plus, limita nu este ușor interpretabilă în toate aspectele ei.

Amendamentul 76
Liisa Jaakonsaari

Propunere de regulament
Articolul 79 – alineatul 3 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) o întreprindere sau o organizație cu mai 
puțin de 250 de angajați prelucrează date 
cu caracter personal doar ca o activitate 
auxiliară activităților sale principale.

(b) o întreprindere sau o organizație 
prelucrează date cu caracter personal doar 
ca o activitate auxiliară activităților sale 
principale.

Or. en

Amendamentul 77
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală; sau

(b) din motive de interes public în 
domeniul sănătății publice, cum ar fi 
protecția împotriva amenințărilor 
transfrontaliere grave la adresa sănătății 
sau asigurarea de standarde ridicate de 
calitate și siguranță, inter alia pentru 
medicamente sau aparatură medicală;

Or. en



AM\919880RO.doc 41/73 PE500.581v01-00

RO

Amendamentul 78
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate.

(c) din alte motive de interes public în 
domenii precum protecția socială, în 
special în scopul asigurării calității și 
eficienței din punctul de vedere al 
costurilor a procedurilor utilizate pentru 
soluționarea cererilor de prestații și servicii 
în sistemul asigurărilor de sănătate; sau

Or. en

Amendamentul 79
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) din motive legate de plata concediului 
medical sau a altor beneficii comparabile 
legate de sănătate sau pentru a stabili 
dacă absența este justificată sau dacă 
prelucrarea este necesară pentru 
consolidarea altor drepturi și obligații 
legate de contractul de muncă.

Or. en

Justificare

Statele membre trebuie să aibă posibilitatea de a reglementa la nivel național prelucrarea 
datelor cu caracter personal legate de sănătate pentru plata concediului medical sau a altor 
beneficii comparabile legate de sănătate sau pentru a stabili dacă absența este justificată sau 
prelucrarea necesară pentru a consolida alte drepturi și obligații legate de contractul de 
muncă.
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Amendamentul 80
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 81 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a altor 
motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b), 
precum și a unor criterii și cerințe 
referitoare la garanții în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în scopurile menționate la alineatul (1).

(3) Comisia este împuternicită să adopte 
acte delegate în conformitate cu articolul 
86 în scopul precizării în continuare a altor 
motive de interes public în domeniul 
sănătății publice, astfel cum se 
menționează la alineatul (1) litera (b).

Or. en

Amendamentul 81
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 82 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prelucrarea în contextul ocupării unui loc 
de muncă

Prelucrarea pe piața muncii

Or. en

Amendamentul 82
Jean Lambert
în numele Grupului Verts/ALE

Propunere de regulament
Articolul 82 – titlu
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Textul propus de Comisie Amendamentul

 Prelucrarea în contextul ocupării unui loc 
de muncă

Standarde minime pentru prelucrarea 
datelor în contextul ocupării unui loc de 
muncă

Or. en

Amendamentul 83
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu prevederile
prezentului regulament, statele membre pot 
adopta prin dispoziții legislative norme 
specifice care reglementează prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale angajaților 
în contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării și promovării în 
cadrul grupului de întreprinderi, 
îndeplinirii prevederilor contractului de 
muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile 
stabilite prin lege și prin acorduri colective, 
al acordurilor colective, al gestionării, 
planificării și organizării muncii, al 
asigurării sănătății și securității la locul de 
muncă, precum și în scopul exercitării și 
beneficierii, în mod individual sau colectiv, 
de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și 
pentru încetarea raporturilor de muncă.

Nivelul de protecție al prezentului 
regulament este un nivel minim care 
trebuie respectat, în special atunci când se 
adoptă norme prin intermediul 
acordurilor între reprezentanții 
angajaților și conducerea întreprinderii 
sau a întreprinderii care exercită 
controlul asupra unui grup de 
întreprinderi.
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Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a prevedea dispoziții de 
protecție mai favorabile angajaților la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.

Or. de

Justificare

Acordurile între angajator și personal pot devia în detrimentul angajaților atunci când 
acordul rămâne în sfera de competență de reglementare a întreprinderii și se ține cont de 
principiile protecției personale a angajaților în raportul de muncă.

Amendamentul 84
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) Statele membre pot adopta prin 
dispoziții legislative norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
acordurilor colective, al gestionării, 
planificării și organizării muncii, al 
asigurării sănătății și securității la locul de 
muncă, precum și în scopul exercitării și 
beneficierii, în mod individual sau colectiv, 
de drepturile și beneficiile legate de 
ocuparea unui loc de muncă, precum și 
pentru încetarea raporturilor de muncă.

Nivelul de protecție al prezentului 
regulament este un nivel minim care 
trebuie respectat, în special atunci când se 
adoptă norme prin intermediul 
acordurilor între reprezentanții 
angajaților și conducerea întreprinderii 
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sau a întreprinderii care exercită 
controlul asupra unui grup de 
întreprinderi. 
Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre – sau al partenerilor sociali 
acordat prin acordurile colective – de a 
prevedea dispoziții de protecție mai 
favorabile angajaților cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.

Or. en

Justificare

Pentru a garanta libertatea de negociere colectivă, aceasta nu ar trebui să fie limitată de 
regulament, motiv pentru care expresia „În limitele prezentului regulament” ar trebui 
eliminată. În plus, ar trebui să existe posibilitatea ca, în mod similar statelor membre, părțile 
la acordurile colective să aibă dreptul de a adopta dispoziții mai favorabile pentru angajați.

Amendamentul 85
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 82 - alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 

(1) Statele membre pot adopta prin 
dispoziții legislative norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
scopul recrutării, îndeplinirii prevederilor 
contractului de muncă, inclusiv descărcarea 
de obligațiile stabilite prin lege sau prin 
acorduri colective, al acordurilor 
colective, al gestionării, planificării și 
organizării muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.
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muncă.

Nivelul de protecție al prezentului 
regulament este un nivel minim care 
trebuie respectat, în special în cazul 
acordurilor colective.
Nu se aduce atingere dreptului statelor 
membre de a prevedea dispoziții de 
protecție mai favorabile angajaților la 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în contextul ocupării unui loc de muncă.

Or. de

Amendamentul 86
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) Pe baza standardelor minime stabilite 
în prezentul regulament, statele membre 
pot adopta pe cale legislativă sau prin 
acorduri colective norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Or. de
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Amendamentul 87
Traian Ungureanu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, 
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În limitele prezentului regulament și 
ținând cont de principiul 
proporționalității, statele membre pot 
adopta o legislație specifică care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 88
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 

(1) Statele membre pot adopta prin 
dispoziții legale norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
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inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 89
Stephen Hughes

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) Statele membre adoptă pe cale 
legislativă și în practică norme specifice 
care reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special, dar nu exclusiv, în scopul 
recrutării sau îndeplinirii prevederilor 
contractului de muncă. Acestea vor include 
măsuri menite să incrimineze înscrierea 
lucrătorilor pe liste negre, descărcarea de 
obligațiile stabilite prin lege sau prin 
acorduri colective, gestionarea, 
planificarea și organizarea muncii, 
asigurarea sănătății și securității la locul 
de muncă, precum și măsuri adoptate în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.

Or. en
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Amendamentul 90
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament,
statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

(1) În conformitate cu legislația și 
practicile naționale, statele membre pot 
adopta norme specifice care reglementează 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale 
angajaților pe piața muncii, în special, dar 
nu exclusiv, în scopul recrutării, 
îndeplinirii prevederilor contractului de 
muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile 
stabilite prin lege sau prin acorduri 
colective, al gestionării, planificării și 
organizării muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.

Or. en

Justificare

Pentru ca sistemul de negociere colectivă să funcționeze în mod adecvat, sindicatele ar trebui 
să aibă posibilitatea de a monitoriza respectarea acordurilor colective. În prezent, acest 
lucru se realizează în temeiul articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera 
(f) recunoaște interesul legitim al unei părți terțe de a prelucra datele cu caracter personal. 
În general, angajatorul este considerat ca fiind operatorul, iar sindicatul ca parte terță.

Amendamentul 91
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În limitele prezentului regulament, (1) Pe baza normelor stabilite în prezentul
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statele membre pot adopta pe cale 
legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților în 
contextul ocupării unui loc de muncă, în 
special în scopul recrutării, îndeplinirii 
prevederilor contractului de muncă, 
inclusiv descărcarea de obligațiile stabilite 
prin lege sau prin acorduri colective, al 
gestionării, planificării și organizării 
muncii, al asigurării sănătății și securității 
la locul de muncă, precum și în scopul 
exercitării și beneficierii, în mod individual 
sau colectiv, de drepturile și beneficiile 
legate de ocuparea unui loc de muncă, 
precum și pentru încetarea raporturilor de 
muncă.

regulament, statele membre pot adopta pe 
cale legislativă norme specifice care 
reglementează prelucrarea datelor cu 
caracter personal ale angajaților care sunt 
relevante în contextul ocupării unui loc de 
muncă, în special în scopul recrutării, 
îndeplinirii prevederilor contractului de 
muncă, inclusiv descărcarea de obligațiile 
stabilite prin lege sau prin acorduri 
colective, al gestionării, planificării și 
organizării muncii, al asigurării sănătății și 
securității la locul de muncă, precum și în 
scopul exercitării și beneficierii, în mod 
individual sau colectiv, de drepturile și 
beneficiile legate de ocuparea unui loc de 
muncă, precum și pentru încetarea 
raporturilor de muncă.

Or. en

Amendamentul 92
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale 
menționate la articolul 82 alineatul (1) 
includ cel puțin următoarele standarde 
minime:
(a) prelucrarea datelor unui angajat fără 
înștiințarea acestuia nu este permisă. Prin 
derogare de la prima teză, statele membre 
pot permite o astfel de practică prin lege, 
cu garantarea unor termene potrivite de 
ștergere a datelor, dacă există indicii reale 
ce trebuie documentate potrivit cărora 
angajatul a comis o infracțiune sau o altă 
încălcare gravă a obligațiilor sale în 
cadrul raportului de muncă, colectarea 
datelor este necesară în vederea 



AM\919880RO.doc 51/73 PE500.581v01-00

RO

soluționării cazului, iar natura și 
amploarea colectării sunt adecvate 
scopului. Sfera privată și intimă a 
angajatului trebuie respectată în 
permanență. Sarcina anchetei le revine 
autorităților competente.
(b) este interzisă supravegherea audio 
și/sau video deschisă prin mijloace 
electronice a părților întreprinderii 
inaccesibile publicului, care sunt utilizate 
de angajat în primul rând pentru activități 
private, mai ales toaletele, vestiarele, 
încăperile pentru odihnă și dormitoarele. 
Supravegherea ascunsă este în orice caz 
interzisă.
(c) dacă întreprinderile sau autoritățile 
colectează sau prelucrează date cu 
caracter personal în cadrul examinărilor 
medicale și/sau al testelor de aptitudini, 
acestea trebuie să explice înainte 
candidatului sau angajatului în ce scop 
sunt utilizate datele respective și să se 
asigure că ulterior îi vor fi comunicate 
împreună cu rezultatele și, la cerere, vor fi 
explicate. Colectarea datelor pentru teste 
și analize genetice este în principiu 
interzisă.
(d) acordurile colective pot reglementa 
dacă și în ce măsură utilizarea
telefonului, a e-mailului, a internetului și 
a altor servicii de telecomunicații este 
permisă și în scopuri private. În cazul în 
care nu există posibilitatea reglementării 
printr-un acord colectiv, angajatorul 
ajunge la un acord direct cu angajatul. 
Dacă utilizarea privată este permisă, se 
admite prelucrarea datelor aferente 
privind traficul, în special pentru a 
garanta securitatea datelor, pentru a 
asigura buna funcționare a rețelelor și 
serviciilor de telecomunicații și în vederea 
facturării. Prin derogare de la a treia teză, 
statele membre pot permite o astfel de 
practică prin lege, cu garantarea unor 
termene potrivite de ștergere a datelor, 
dacă există indicii reale ce trebuie 
documentate potrivit cărora angajatul a 
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comis o infracțiune sau o altă încălcare 
gravă a obligațiilor sale în cadrul 
raportului de muncă, colectarea datelor 
este necesară în vederea soluționării 
cazului, iar natura și amploarea colectării 
sunt adecvate scopului. Sfera privată și 
intimă a angajatului trebuie respectată în 
permanență. Sarcina anchetei le revine 
autorităților competente.
(e) Este interzisă înscrierea pe liste negre 
a angajaților, și în special a membrilor de 
sindicat.

Or. de

Amendamentul 93
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale 
menționate la alineatul (1) includ cel 
puțin următoarele standarde minime:
- prelucrarea datelor unui angajat fără 
înștiințarea acestuia nu este permisă. Prin 
derogare de la prima teză, statele membre 
pot permite o astfel de practică prin lege, 
cu garantarea unor termene potrivite de 
ștergere a datelor, dacă există indicii reale 
ce trebuie documentate potrivit cărora 
angajatul a comis o infracțiune în cadrul 
raportului de muncă, colectarea datelor 
este necesară în vederea soluționării 
cazului, iar natura și amploarea colectării 
sunt adecvate scopului. Sfera privată și 
intimă a angajatului trebuie respectată în 
permanență.
- este interzisă supravegherea audio/video 
prin mijloace electronice a părților 
întreprinderii inaccesibile publicului, care 
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sunt utilizate de angajat în primul rând 
pentru activități private, mai ales toaletele, 
vestiarele, încăperile pentru odihnă și 
dormitoarele. Cu toate acestea, 
supravegherea audio/video prin mijloace 
electronice a părților întreprinderii 
inaccesibile publicului este permisă, cu 
condiția să fie semnalată, dacă este 
necesară pentru protejarea interesului 
legitim al operatorului și dacă interesele 
și drepturile persoanelor vizate sunt 
protejate în mod corespunzător.
- dacă întreprinderile colectează sau 
prelucrează date cu caracter personal în 
cadrul examinărilor medicale sau al 
testelor de aptitudini, acestea trebuie să 
explice înainte candidatului sau 
angajatului în ce scop sunt utilizate datele 
respective, să le clarifice și să comunice și 
explice ulterior rezultatele eventualelor 
examinări sau teste de aptitudini. 
Colectarea datelor pentru teste și analize 
genetice este interzisă. Colectarea și 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cadrul examinărilor medicale sau al 
testelor de aptitudini este necesară pentru 
realizarea raportului de muncă. 
- acordurile colective pot reglementa dacă 
și în ce măsură utilizarea telefonului, a e-
mailului, a internetului și a altor servicii 
de telecomunicații este permisă și în 
scopuri private. În cazul în care nu există 
posibilitatea reglementării printr-un acord 
colectiv, angajatorul poate încheia un 
acord direct cu angajatul. Dacă utilizarea 
privată este permisă, se admite 
prelucrarea datelor aferente privind 
traficul, exclusiv pentru a garanta 
securitatea datelor, pentru a asigura buna 
funcționare a rețelelor și serviciilor de 
telecomunicații și în vederea facturării. 
Prin derogare de la cea de-a treia teză, 
statele membre pot permite prelucrarea 
datelor prin lege, cu garantarea unor 
termene potrivite de ștergere a datelor, 
dacă există indicii reale ce trebuie 
documentate potrivit cărora angajatul a 
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comis o infracțiune în cadrul raportului 
de muncă, colectarea datelor este 
necesară în vederea soluționării cazului, 
iar natura și amploarea colectării sunt 
adecvate scopului. Sfera intimă a 
angajatului trebuie respectată în 
permanență.

Or. de

Amendamentul 94
Anthea McIntyre

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale 
menționate la alineatul (1) reflectă 
următoarele standarde minime:
(a) datele ar trebui să fie prelucrate în 
mod legal și corect și obținute exclusiv în 
scopuri specificate și legale; nu ar trebui 
prelucrate decât acele date care sunt 
necesare pentru îndeplinirea prevederilor 
contractului de muncă sau încheierea 
unui contract la care persoana vizată este 
parte, sau pentru îndeplinirea oricărei 
obligații legale de care este ținut 
operatorul, sau în cazul în care datele 
sunt necesare pentru protejarea 
intereselor vitale ale persoanei vizate, sau 
dacă sunt necesare pentru administrarea 
justiției sau dacă datele sunt necesare 
pentru îndeplinirea scopurilor legitime 
urmărite de operator, cu condiția ca 
prelucrarea să nu aducă atingere 
drepturilor și libertăților sau intereselor 
legitime ale persoanei vizate; datele ar 
trebui să fie adecvate, proporționale și nu 
ar trebui să fie păstrate pentru o perioadă 
mai lungă decât o impune îndeplinirea 
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scopului pentru care sunt prelucrate.
(b) în cazul în care operatorul 
intenționează să prelucreze date cu 
caracter personal sensibile, trebuie să se 
aplice următoarele condiții suplimentare: 
sfera privată și intimă a persoanei vizate 
este protejată în permanență; prelucrarea 
se impune în scopul respectării legislației 
muncii sau este necesară pentru a stabili, 
exercita sau apăra drepturi legale.
(c) persoanele vizate trebuie să fie 
înștiințate cu privire la scopul prelucrării 
și să primească următoarele informații: 
detalii legate de operator; scopul 
prelucrării, inclusiv detalii cu privire la 
fiecare destinatar al datelor cu caracter 
personal și la scopurile acestora;
(d) operatorii trebuie să adopte măsuri 
tehnice și organizatorice adecvate pentru 
a garanta protejarea datelor cu caracter 
personal pe care le prelucrează împotriva 
distrugerii, pierderii, accesului 
neautorizat sau divulgării;

Or. en

Amendamentul 95
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Dispozițiile legislative naționale 
menționate la alineatul (1) includ 
următoarele standarde minime:
(a) datele cu caracter personal ar trebui 
prelucrate legal și corect și doar în 
scopuri direct relevante pentru ocuparea 
unui loc de muncă de către lucrător. Dacă 
datele cu caracter personal sunt 
prelucrate în alte scopuri decât cele 
pentru care au fost colectate, angajatorul 
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ar trebui să se asigure că nu sunt utilizate 
într-un mod incompatibil cu scopul inițial 
și să ia măsurile necesare pentru a evita 
orice interpretări eronate determinate de 
schimbarea contextului. Un angajator nu 
ar trebui să colecteze date cu caracter 
personal legate de: viața sexuală, 
convingerile politice, religioase sau alte 
credințe și condamnările penale ale 
lucrătorului.
(b) datele cu caracter personal colectate 
în legătură cu măsurile tehnice sau 
organizaționale menite să asigure 
securitatea și funcționarea adecvată a 
sistemelor automate de informații nu ar 
trebui să fie utilizate pentru a controla 
comportamentul lucrătorilor. Datele cu 
caracter personal colectate prin 
monitorizare electronică nu ar trebui să 
fie singurul factor utilizat în evaluarea 
performanței lucrătorului.

Or. en

Amendamentul 96
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În contextul ocupării unui loc de 
muncă este interzisă prelucrarea sau 
utilizarea în scopul supravegherii 
permanente a angajaților sau al creării de 
profiluri (Capitolul III, secțiunea 4), al 
producerii și difuzării de liste negre ale 
angajaților sau al controlului 
performanței și comportamentului sau al 
pregătirii unei concedieri din motive 
medicale; în acest context, datele 
candidaților se bucură de același nivel de 
protecție.
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Or. de

Amendamentul 97
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când adoptă dispozițiile 
legislative menționate la alineatul (1), 
statele membre pot prevedea excepții sau 
derogări de la dispozițiile prezentului 
regulament pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal în contextul ocupării 
unui loc de muncă.

Or. en

Justificare

Sistemele care reglementează piața muncii în statele membre și sistemele de relații 
industriale sunt diferite. În unele state membre, legislația a fost în mod tradițional utilizată în 
mare măsură pentru reglementarea raporturilor de muncă și a vieții profesionale, în timp ce, 
în alte state, normele referitoare la raporturile de muncă și viața profesională au fost 
convenite la nivel colectiv de partenerii sociali prin acorduri colective.

Amendamentul 98
Paul Murphy

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Statele membre care urmăresc să 
reglementeze pe cale legislativă 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
ale angajaților în contextual ocupării 
unui loc de muncă ar trebui să implice 
sindicatele în toate etapele proiectării și 
implementării noilor norme și 
reglementări. Orice noi norme și 
reglementări ar trebui să ofere condiții 
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mai favorabile pentru drepturile 
lucrătorilor.

Or. en

Amendamentul 99
Stephen Hughes

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale includ: 
(a) măsuri de interzicere a monitorizării 
discrete și a urmăririi activităților de la 
locul de muncă prin utilizarea de 
tehnologii cum ar fi identificarea prin 
radiofrecvență;
(b) norme de incriminare ca infracțiune 
penală a utilizării datelor în scopul de a 
alcătui liste negre, de a verifica sau a 
împiedica accesul la un loc de muncă, 
elemente care constituie o încălcare a 
drepturilor fundamentale și au un impact 
devastator nu doar asupra lucrătorului, ci 
și asupra familiei sale, atunci când în 
mod ilegal i se neagă accesul la un loc de 
muncă și, ca urmare, venituri financiare;
(c) măsuri menite să asigure faptul că 
orice persoană sau întreprindere care 
participă la alcătuirea de liste negre va 
suferi sancțiuni considerabile. Acestea 
includ excluderea de la primirea 
subvențiilor și fondurilor din partea UE și 
de la participarea la licitațiile publice 
pentru alte contracte de achiziții publice 
la nivelul UE, la nivel național sau la 
nivelul autorității publice până când toate 
procedurile judiciare au fost încheiate, 
toate victimele listelor negre au fost pe 
deplin despăgubite și există dovezi fiabile 
că acest comportament infracțional a fost 
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eliminat din organizație.

Or. en

Amendamentul 100
Ole Christensen

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Este interzisă supravegherea 
audio/video deschisă prin mijloace 
electronice a părților întreprinderii 
inaccesibile publicului, care sunt utilizate 
de angajat în primul rând pentru activități 
private, mai ales toaletele, vestiarele, 
încăperile pentru odihnă și dormitoarele. 
Supravegherea ascunsă este în orice caz 
interzisă. Orice fel de supraveghere în 
spații care sunt deschise publicului este 
semnalată prin semne vizibile.

Or. en

Justificare

Ar trebui să se specifice că orice supraveghere a zonelor menționate dintr-o întreprindere nu 
este permisă și că supravegherea spațiilor publice dintr-o întreprindere poate fi realizată 
doar cu condiția ca acest lucru să fie semnalat în mod clar printr-un semn vizibil.

Amendamentul 101
Elisabeth Morin-Chartier

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Măsurile adoptate trebuie să fie 
proporționale cu scopul vizat. În contextul 
recrutării, aceste măsuri trebuie să 
prezinte o legătură directă și necesară cu 
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locul de muncă propus sau cu evaluarea 
aptitudinilor profesionale. În orice caz, 
angajatul este informat cu privire la 
metodele utilizate și caracterul 
confidențial al datelor.

Or. fr

Amendamentul 102
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Scopul prelucrării unor astfel de date 
trebuie să fie direct legat de motivul 
pentru care au fost colectate și să se 
realizeze strict în contextul ocupării unui 
loc de muncă. Crearea de profiluri sau 
utilizarea pentru scopuri auxiliare nu este 
permisă.

Or. en

Amendamentul 103
Minodora Cliveti

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) În conformitate cu legislația și 
practica națională și, dacă este cazul, în 
conformitate cu acordurile colective 
relevante, angajatorii ar trebui, în 
prealabil, să informeze pe deplin sau să 
consulte angajații sau reprezentanții 
acestora cu privire la introducerea sau 
adaptarea de sisteme automate de 
colectare și utilizare a datelor cu caracter 
personal ale angajaților.
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Or. en

Amendamentul 104
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Fără a aduce atingere drepturilor de 
informare și participare decurgând din 
dreptul național al muncii, 
reprezentanților de interese ai 
întreprinderii și comitetului de 
întreprindere european le revin 
următoarele drepturi:
(a) dreptul de participare la desemnarea 
responsabilului cu protecția datelor 
(articolul 35 și următoarele);
(b) dreptul la consultare și informare 
periodică din partea responsabilului cu 
protecția datelor;
(c) dreptul la reprezentare a angajaților 
vizați în fața unei instanțe naționale 
ordinare (articolul 73), precum și 
posibilitatea unei plângeri colective 
(articolul 75);
(d) dreptul la consultare în elaborarea de 
reguli corporatiste obligatorii (articolul 
43). 

Or. de

Amendamentul 105
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Statele membre ar putea prevedea ca 
aspectele menționate la articolul 82 
alineatul (1) să fie definite și prin 
acorduri colective negociate și încheiate 
la nivel național de partenerii sociali.

Or. en

Justificare

UE nu are competența de a armoniza sistemele care reglementează piața muncii în statele 
membre și sistemele de relații industriale. Pentru a respecta diferențele dintre sistemele 
statelor membre, prezentul regulament nu ar trebui să împiedice statele membre să mențină și 
să aplice dispoziții legate de protejarea datelor cu caracter personal în contextul ocupării 
unui loc de muncă adoptate prin legislația națională sau, în unele state membre, convenite de 
partenerii sociali naționali prin acorduri colective.

Amendamentul 106
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pe lângă dispozițiile din capitolul IV 
secțiunea 4, responsabilul cu protecția 
datelor beneficiază de o protecție specială 
împotriva concedierii și interzicerea 
discriminării. În plus, autoritățile și 
întreprinderile trebuie să se asigure că 
responsabilul cu protecția datelor își poate 
îndeplini activitatea în mod pe deplin 
independent, în conformitate cu articolul 
36 alineatul (2).

Or. de

Amendamentul 107
Martin Kastler
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Pe lângă dispozițiile din capitolul IV, 
responsabilul cu protecția datelor 
beneficiază de protecție împotriva 
discriminării.

Or. de

Amendamentul 108
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Datele legate de starea de sănătatea 
pot fi utilizate doar în contextul 
demonstrării competenței la locul de 
muncă.

Or. en

Amendamentul 109
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Statele membre adoptă norme 
adecvate și efectuează controale pentru a 
împiedica întreprinderile să înscrie 
anumiți angajați pe liste negre din cauza 
orientării politice, apartenenței sau 
activităților lor sindicale cu scopul de a-i 
discrimina prin transmiterea listelor către 
alte întreprinderi; statele membre adoptă 
sancțiuni eficiente pentru întreprinderile 
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care elaborează, transmit, acceptă sau 
solicită de la alte întreprinderi astfel de 
liste negre.

Or. de

Amendamentul 110
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Transmiterea datelor cu caracter 
personal ale angajaților între 
întreprinderi distincte din punct de vedere 
juridic în cadrul unui grup de 
întreprinderi, precum și personalului 
juridic și consilierilor fiscali este permisă, 
în măsura în care servește interesului 
întreprinderii și desfășurării procedurilor 
administrative cu scop precis și nu 
contravine intereselor legitime ale 
persoanei vizate. Totodată, transmiterea 
este permisă în măsura în care acest lucru 
este necesar pentru ca destinatarul să își 
îndeplinească atribuțiile și acesta este 
ținut de secretul profesional. Același 
lucru este valabil dacă salariile sunt 
calculate de un consultant fiscal sau în 
cazul transmiterii dosarelor de personal 
unui avocat în cazul litigiilor de muncă 
sau dacă dosarul medical este transmis 
unui evaluator. Dacă datele angajaților 
sunt transmise într-o țară terță sau către o 
organizație internațională, se aplică 
capitolul V.

Or. de

Amendamentul 111
Nadja Hirsch
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Transmiterea și prelucrarea datelor 
cu caracter personal ale angajaților între 
întreprinderi distincte din punct de vedere 
juridic în cadrul unui grup de 
întreprinderi și personalului juridic, 
precum și consilierilor fiscali este 
permisă, în măsura în care servește 
interesului întreprinderii și desfășurării 
procedurilor administrative cu scop precis 
și nu contravine intereselor legitime ale 
persoanei vizate. Dacă datele angajaților 
sunt transmise într-o țară terță și/sau 
către o organizație internațională, se 
aplică capitolul V.

Or. de

Amendamentul 112
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1c) Pe lângă dispozițiile din capitolul IV 
secțiunea 4, responsabilul cu protecția 
datelor are dreptul la formarea relevantă 
finanțată de întreprindere și are la 
dispoziție timpul necesar pentru 
îndeplinirea sarcinilor relevante, atunci 
când acestea se adaugă celor generale. 
Comitetele naționale și europene de 
întreprindere sunt consultate cu privire la 
numirea responsabilului cu protecția 
datelor și au dreptul permanent de 
consultare

Or. en
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Amendamentul 113
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Articolul 7 alineatul (4) nu se aplică 
dacă prelucrarea datelor are în mod 
evident consecințe juridice și economice 
avantajoase pentru angajat.

Or. de

Amendamentul 114
Martin Kastler

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Consimțământul angajatului nu 
constituie un temei juridic pentru 
prelucrarea datelor cu caracter personal 
în cazul în care există un dezechilibru 
major între persoana vizată și operator, 
respectiv în cazul în care acest 
dezechilibru face puțin probabil un 
consimțământ liber exprimat.

Or. de

Amendamentul 115
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Articolul 7 alineatul (4) nu se aplică 
dacă prelucrarea datelor are consecințe 
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juridice sau economice avantajoase 
pentru angajat.

Or. de

Amendamentul 116
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1d) Datele provenind din solicitările de 
angajare sunt tratate la fel ca datele 
angajaților în ceea ce privește protejarea 
datelor cu caracter personal 

Or. en

Amendamentul 117
Jean Lambert

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 1 e (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1e) Fără a aduce atingere celorlalte 
prevederi ale prezentului regulament, 
dispozițiile legislative naționale includ: 
- norme de incriminare ca infracțiune 
penală a utilizării datelor pentru a alcătui 
de liste negre, a verifica sau împiedica 
ocuparea unui loc de muncă
- măsuri menite să asigure faptul că orice 
persoană sau întreprindere care participă 
la alcătuirea de liste negre va suferi 
sancțiuni considerabile.

Or. en
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Amendamentul 118
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu 
privire la orice act legislativ de modificare 
sau orice modificare ulterioară care le 
afectează.

eliminat

Or. en

Amendamentul 119
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu privire 
la orice act legislativ de modificare sau 
orice modificare ulterioară care le 
afectează.

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile legislative
pe care le-a adoptat în temeiul alineatelor
(1) și (1a) până la data menționată la 
articolul 91 alineatul (2) cel târziu, precum 
și, fără întârziere, cu privire la orice act 
legislativ de modificare sau orice 
modificare ulterioară care le afectează.

Or. en

Amendamentul 120
Traian Ungureanu
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Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu privire 
la orice act legislativ de modificare sau 
orice modificare ulterioară care le 
afectează.

(2) Fiecare stat membru informează 
Comisia cu privire la dispozițiile din 
propria legislație pe care le-a adoptat în 
temeiul alineatului (1) și în conformitate 
cu principiul subsidiarității până la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2) cel 
târziu, precum și, fără întârziere, cu privire 
la orice act legislativ de modificare sau 
orice modificare ulterioară care le 
afectează.

Or. en

Amendamentul 121
Traian Ungureanu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Pentru a asigura eficiența în 
contextul ocupării unui loc de muncă în 
statele membre, angajatorilor ar trebui să 
li se pună la dispoziție un set de criterii 
minime privind protejarea datelor. 

Or. en

Amendamentul 122
Traian Ungureanu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2b) Pentru asigurarea unui context 
transfrontalier transparent al ocupării 



PE500.581v01-00 70/73 AM\919880RO.doc

RO

unui loc de muncă, atunci când se are în 
vedere transferul datelor cu caracter 
personal către țări terțe sau o organizație 
internațională, se vor aplica criteriile 
menționate în capitolul 5. 

Or. en

Amendamentul 123
Sari Essayah

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. en

Amendamentul 124
Evelyn Regner

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

eliminat

Or. de
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Amendamentul 125
Olle Ludvigsson

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

(3) Prezentul regulament recunoaște rolul 
partenerilor sociali. În țările în care 
reglementarea salariilor și a altor condiții 
de muncă prin acorduri colective a fost 
lăsată în seama părților de pe piața 
muncii, la aplicarea articolului 6 
alineatul (1) litera (f) ar trebui să se 
acorde o atenție deosebită obligațiilor și 
drepturilor partenerilor sociali ce decurg 
din acordurile colective.

Or. en

Justificare

Pentru ca sistemul de negociere colectivă să funcționeze în mod adecvat, sindicatele ar trebui 
să aibă posibilitatea de a monitoriza respectarea acordurilor colective. În prezent, acest 
lucru se realizează în temeiul articolului 7 litera (f) din Directiva 95/46/CE. Articolul 7 litera 
(f) recunoaște interesul legitim al unei părți terțe de a prelucra datele cu caracter personal. 
În general, angajatorul este considerat ca fiind operatorul, iar sindicatul ca parte terță.

Amendamentul 126
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
exclusiv în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor pentru garantarea standardelor 
tehnice și de siguranță în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal în 
scopurile menționate la alineatele (1) și 
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(4). În acest sens trebuie avute în vedere 
costurile de implementare, riscurile care 
decurg din activitățile de prelucrare, 
precum și cerințele privind protecția 
datelor.

Or. de

Amendamentul 127
Traian Ungureanu

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 în 
scopul detalierii criteriilor și cerințelor 
aplicabile în cazul garanțiilor în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal în scopurile menționate la 
alineatul (1).

(3) Comisia este mandatată să adopte acte 
delegate în conformitate cu articolul 86 
exclusiv în scopul detalierii criteriilor și 
cerințelor aplicabile pentru garantarea 
celor mai noi standarde tehnice și de 
siguranță în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal pentru
scopurile menționate la alineatele (1) și 1c.

Or. en

Amendamentul 128
Nadja Hirsch

Propunere de regulament
Articolul 82 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) La propunerea Comisiei, 
Parlamentul European și Consiliul 
reexaminează articolul 82 din prezentul 
regulament cel târziu la 2 ani de la data 
menționată la articolul 91 alineatul (2). 
Acestea iau o decizie cu privire la 
propunere în conformitate cu procedura 
prevăzută la articolul 294 din Tratatul 
privind funcționarea Uniunii Europene.
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Or. de


