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Amendamentul 1
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Considerentul Aa (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Aa. întrucât site-urile care conțin rețele de 
socializare de diverse tipuri se răspândesc 
rapid pe internet, iar participanții, 
îndeosebi tinerii, divulgă pe aceste site-uri 
date cu caracter personal;

Or. de

Amendamentul 2
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât evoluțiile tehnologice rapide au 
adus cu sine noi provocări în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, ca urmare a intensificării 
activităților online, inclusiv a comerțului 
electronic;

B. întrucât, deși principiile de bază ale 
Directivei 1995/46/CE rămân valabile, 
globalizarea și evoluțiile tehnologice 
rapide au adus cu sine noi provocări în 
ceea ce privește protecția datelor cu 
caracter personal, ca urmare a intensificării 
activităților online, inclusiv a comerțului 
electronic, a e-sănătății, a utilizării tot mai 
intense a rețelelor de socializare, a 
dezvoltării publicității comportamentale 
online sau a „cloud computing”;

Or. en
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Amendamentul 3
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât evoluțiile tehnologice rapide au 
adus cu sine noi provocări în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, ca urmare a intensificării 
activităților online, inclusiv a comerțului 
electronic;

B. întrucât evoluțiile tehnologice rapide au 
adus cu sine noi provocări în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, ca urmare a dependenței tot mai 
mari de instrumente complexe bazate pe 
tehnologii ale informației utilizate pentru 
prelucrarea datelor, precum și a 
intensificării activităților online, inclusiv a 
comerțului electronic;

Or. en

Amendamentul 4
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul B 

Proiectul de aviz Amendamentul

B. întrucât evoluțiile tehnologice rapide au 
adus cu sine noi provocări în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, ca urmare a intensificării 
activităților online, inclusiv a comerțului 
electronic;

B. întrucât evoluțiile tehnologice rapide au 
adus cu sine noi provocări în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter 
personal, ca urmare a intensificării 
activităților online, inclusiv a comerțului 
electronic, a site-urilor web de socializare 
și a „cloud computing”;

Or. en

Amendamentul 5
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât schimburile tot mai intense 
de date cu caracter personal între 
persoanele fizice, combinate cu noi 
evoluții tehnologice, duc la colectarea, 
stocarea și utilizarea tot mai multor date 
cu caracter personal, ceea ce ridică 
problema determinării legislației 
aplicabile și a definirii responsabilităților 
tuturor părților interesate în ceea ce 
privește aplicarea legislației UE privind 
protecția datelor (de exemplu, o 
întreprindere care tratează date cu 
caracter personal ale cetățenilor UE, al 
cărei sediu se află în afara teritoriului UE 
și care atribuie subcontracte altor 
întreprinde cu sediul în afara teritoriului 
UE);

Or. en

Amendamentul 6
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât întreprinderile și structurile 
comerciale recurg tot mai des la carduri 
de fidelitate (de exemplu, carduri de 
membru, carduri de reduceri sau carduri 
de avantaje) și întrucât aceste carduri 
sunt sau pot fi utilizate pentru întocmirea 
de fișe personale ale clienților;

Or. de
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Amendamentul 7
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul Ba (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Ba. întrucât cetățenii nu fac cumpărături 
online cu același sentiment de siguranță 
ca în cazul cumpărăturilor făcute în 
magazine din cauza temerilor legate de 
furtul identității și a lipsei de transparență 
privind modul în care vor fi prelucrate și 
folosite informațiile lor cu caracter 
personal;

Or. en

Amendamentul 8
Louis Grech

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât revizuirea Directivei 
95/46/CE privind protecția datelor cu 
caracter personal ar trebui să cuprindă și 
o reformă generală a cadrului legislativ al 
UE privind protecția datelor, stabilind 
norme mai stricte în ceea ce privește 
colectarea datelor, în special în ceea ce 
privește informarea persoanei vizate în ce 
scop, de către cine și pentru cât timp vor fi 
colectate și utilizate datele sale cu 
caracter personal, atât în mediul online, 
cât și în mediul offline;

Or. en
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Amendamentul 9
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Considerentul Bb (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

Bb. întrucât datele colectate cu ajutorul 
acestor carduri de fidelitate sunt folosite 
pentru întocmirea de fișe personale ale 
clienților; întrucât s-a constituit o piață în 
care sunt comercializate astfel de date;

Or. de

Amendamentul 10
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii 
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând 
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin armonizarea deplină a
legislației statelor membre și creșterea 
certitudinii juridice, evitând restricțiile 
excesive și alte costuri organizaționale și 
reducând sarcinile administrative, 
îndeosebi pentru IMM-uri;

Or. en

Amendamentul 11
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 

1. recomandă precizarea și consolidarea 
dimensiunii privind protecția datelor în 
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interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii 
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând 
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

cadrul pieței interne, prin armonizarea 
deplină a legislației statelor membre în 
conformitate cu cele mai înalte standarde 
în materie de protecție a datelor pentru a 
spori securitatea juridică, a reduce 
sarcinile și costurile administrative, a 
evita riscul de căutare a instanței celei 
mai favorabile în diferite state membre în 
funcție de gradul de strictețe al legislației, 
precum și pentru a asigura condiții de 
concurență echitabile pentru toți agenții 
economici și pentru toți operatorii de 
date;

Or. en

Amendamentul 12
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii 
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

1. recomandă consolidarea, atât online cât 
și offline, a dimensiunii privind protecția 
datelor în cadrul pieței interne, prin 
uniformizarea legislației statelor membre, 
în special în ceea ce privește definițiile 
noțiunii de prelucrare a datelor, motivele 
și legitimitatea acesteia, drepturile 
persoanelor vizate, transferurile 
internaționale și autoritățile naționale de 
protecție a datelor, pentru a asigura un 
grad mai mare de securitate juridică și a 
reduce sarcinile administrative excesive, 
îndeosebi pentru IMM-uri;

Or. en
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Amendamentul 13
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii 
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

1. solicită Comisiei să propună acte 
legislative armonizate privind protecția 
datelor în cadrul pieței unice, prin 
analogie cu normele-cadru din domeniul 
telecomunicațiilor, pentru a asigura o mai 
mare securitate juridică și un grad similar 
de protecție a vieții private pe tot teritoriul 
UE; consideră că acest lucru va stimula 
piața unică digitală, va reduce 
posibilitatea de aplicare a unor restricții
excesive și sarcinile administrative, 
precum și costurile superflue pentru 
întreprinderi, îndeosebi pentru IMM-urile
inovatoare;

Or. en

Amendamentul 14
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii 
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând 
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne și a securității juridice prin 
introducerea unor cerințe care să oblige 
întreprinderile care tratează informații 
privind clienții lor să integreze în 
sistemele lor informatice interne 
tehnologii de protecție a vieții private ce 
vor ridica nivelul de protecție împotriva 
utilizării în scopuri necorespunzătoare a 
informațiilor și vor păstra totodată 
avantajele de care se bucură 
întreprinderile;
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Or. da

Amendamentul 15
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1 

Proiectul de aviz Amendamentul

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre și creșterea certitudinii
juridice, evitând restricțiile excesive și alte 
costuri organizaționale și reducând 
sarcinile administrative, îndeosebi pentru 
IMM-uri;

1. recomandă consolidarea dimensiunii 
privind protecția datelor în cadrul pieței 
interne, prin uniformizarea legislației 
statelor membre în vederea asigurării unei 
protecții de nivel ridicat și a creșterii
securității juridice, evitând restricțiile 
excesive și alte costuri organizaționale și 
reducând sarcinile administrative, 
îndeosebi pentru IMM-uri;

Or. de

Amendamentul 16
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită să fie revizuit rapid cadrul 
legislativ în vigoare în UE privind 
protecția datelor, în special având în 
vedere pericolul tot mai mare care 
amenință datele cu caracter personal, 
apărut ca urmare a noilor forme de 
prelucrare a datelor, cum ar fi crearea de 
fișe personale sau transferul de date 
nedorit;

Or. de



AM\861933RO.doc 11/38 PE462.540v01-00

RO

Amendamentul 17
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. observă că protecția datelor ar trebui 
să aibă un rol tot mai mare pe piața 
internă;

Or. de

Amendamentul 18
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. solicită, îndeosebi, să fie aliniate 
normele de protecție a datelor din toate 
domeniile legate de protecția datelor la 
principiile de bază stabilite prin Directiva 
privind e-confidențialitatea, pentru a evita 
o abordare fragmentară;

Or. en

Amendamentul 19
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 1a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

1a. consideră că punerea în aplicare a 
normelor UE privind protecția datelor este 
în continuare neuniformă și fragmentară 
pe tot teritoriul UE, ceea ce afectează 
negativ drepturile și libertățile 
fundamentale ale persoanelor în ceea ce 
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privește protecția datelor și viața privată, 
securitatea și claritatea juridică în 
relațiile contractuale, dezvoltarea 
comerțului electronic și a activităților 
economice electronice, încrederea 
consumatorilor în sistem, tranzacțiile 
transfrontaliere și realizarea unor condiții 
de concurență cu adevărat echitabile 
pentru întreprinderi și IMM-uri în cadrul 
pieței unice;

Or. en

Amendamentul 20
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente, cuprinzătoare și eficace a 
normelor de protecție a datelor, ținând 
seama de impactul noilor tehnologii asupra 
drepturilor persoanelor și asigurând, în 
același timp, libera circulație a datelor cu 
caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 21
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor 
pentru a facilita buna funcționare a pieței 
interne, ținând seama de impactul noilor 
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în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

tehnologii asupra drepturilor persoanelor și 
asigurând, în același timp, libera circulație 
a datelor cu caracter personal în cazurile în 
care acest lucru nu prejudiciază interesele 
legitime ale persoanelor vizate;

Or. de

Amendamentul 22
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita atât 
buna funcționare a pieței interne, cât și a 
internetului, precum și natura sa 
caracteristică deschisă și posibilitățile sale 
de interconectare;

Or. en

Amendamentul 23
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și 
asigurând, în același timp, libera 
circulație a datelor cu caracter personal, 
pentru a facilita buna funcționare a pieței 

2. subliniază necesitatea unei piețe interne 
funcționale, acordându-se atenția 
cuvenită aplicării coerente a normelor de 
protecție a datelor și ținând seama de 
impactul noilor tehnologii asupra 
drepturilor persoanelor;
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interne;

Or. de

Amendamentul 24
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și de 
transparența procedurilor și asigurând, în 
același timp, libera circulație a datelor cu 
caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

Or. en

Amendamentul 25
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne;

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și asigurând, 
în același timp, libera circulație a datelor 
cu caracter personal, pentru a facilita buna 
funcționare a pieței interne; solicită să se 
asigure un grad mai mare de transparență 
prin intermediul unor cerințe mai stricte 
privind consimțământul în cunoștință de 
cauză și al unor condiții contractuale mai 
clare;
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Or. da

Amendamentul 26
Anna Maria Corazza Bildt

Proiect de aviz
Punctul 2 

Proiectul de aviz Amendamentul

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor și 
asigurând, în același timp, libera 
circulație a datelor cu caracter personal, 
pentru a facilita buna funcționare a pieței 
interne;

2. subliniază necesitatea unei aplicări 
coerente a normelor de protecție a datelor, 
ținând seama de impactul noilor tehnologii 
asupra drepturilor persoanelor;

Or. en

Amendamentul 27
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. insistă asupra faptului că este necesar 
să se faciliteze libera circulație a datelor 
cu caracter personal prin reducerea 
sarcinilor administrative inutile, în special 
pentru IMM-uri, garantând totodată un 
grad ridicat de protecție a datelor cu 
caracter personal;

Or. en
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Amendamentul 28
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că, în principiu, întocmirea 
de fișe personale ar trebui permisă numai 
în cazurile în care există un temei juridic 
solid sau atunci când persoanele vizate își 
dau consimțământul liber și în cunoștință 
de cauză, având posibilitatea de a-l revoca 
în orice moment;

Or. de

Amendamentul 29
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. consideră că toate datele și 
informațiile cu caracter personal care 
circulă între diferitele ghișee unice și în 
cadrul Sistemului de informare al pieței 
interne (IMI) trebuie să fie prelucrate, 
folosite și colectate exclusiv în scopuri 
legitime și că trebuie instituite garanții 
adecvate împotriva abuzurilor;

Or. en

Amendamentul 30
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este important ca 
directiva să fie actualizată în funcție de 
evoluțiile tehnologice de la nivel mondial;

Or. da

Amendamentul 31
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 2a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2a. subliniază că este important ca 
viitoarele acte legislative să fie neutre din 
punct de vedere tehnologic pentru a 
garanta valabilitatea și aplicabilitatea 
drepturilor persoanelor vizate în orice 
condiții, indiferent de tehnologia folosită 
pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal; solicită sectoarelor industrial, al 
cercetării și dezvoltării și al inovării să 
integreze principiul protecției vieții private 
în etapa de concepere și să promoveze 
tehnologiile de protecție a vieții private 
(Privacy Enhancing Technologies - PET) 
pentru a garanta un grad ridicat de 
protecție a datelor cu caracter personal în 
tot cuprinsul pieței unice;

Or. en

Amendamentul 32
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

2b. observă că dezvoltarea și utilizarea 
mai pe larg a principiului „cloud 
computing” creează noi provocări în ceea 
ce privește viața privată și protecția 
datelor cu caracter personal; prin urmare, 
solicită să fie precizată capacitatea de 
transparență în numele operatorilor de 
date, a agenților care prelucrează datele și 
a agenților care le stochează pentru a 
atribui mai exact responsabilitățile 
juridice corespunzătoare și pentru a le 
permite persoanelor vizate să cunoască 
unde sunt stocate datele care le privesc, 
cine are acces la aceste date, cine decide 
cum vor fi utilizate datele cu caracter 
personal și ce procese de siguranță și de 
recuperare sunt utilizate;

Or. en

Amendamentul 33
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard, Eva-Britt Svensson

Proiect de aviz
Punctul 2c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2c. solicită Comisiei să precizeze normele 
privind legislația aplicabilă stabilite în 
Directiva 95/46 privind protecția datelor 
cu caracter personal, îndeosebi în 
situațiile în care întreprinderile își 
desfășoară activitatea în mai multe state 
membre sau au sucursale în afara 
Uniunii Europene;

Or. en
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Amendamentul 34
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 2b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

2b. invită întreprinderile să aplice 
principiul „protecției vieții private la etapa 
de concepere”;

Or. da

Amendamentul 35
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare și de educare în domeniul 
protecției datelor, pentru a garanta că 
cetățenii sunt informați în mod 
corespunzător cu privire la drepturile și 
obligațiile lor în ceea ce privește utilizarea 
datelor lor cu caracter personal, protecția 
vieții lor private și instrumentele ce le stau 
la dispoziție pentru a pune capăt oricărei 
situații care le subminează viața privată, 
îndeosebi în mediul online;

Or. en

Amendamentul 36
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța unor activități de 3. evidențiază importanța unor activități de 
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sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
adresate prestatorilor de servicii, precum 
și cetățenilor și consumatorilor, pentru a 
garanta o punere în aplicare uniformă a 
normelor privind consimțământul, 
îndeosebi în mediul online;

Or. de

Amendamentul 37
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta că fiecare persoană își 
cunoaște drepturile în ceea ce privește 
protecția datelor cu caracter personal și 
înțelege consecințele pe termen scurt și 
lung atunci când pune la dispoziție 
anumite date, precum și condițiile 
aferente actului de punere la dispoziție a 
datelor, inclusiv diferitele modalități de 
consimțământ, transferabilitatea datelor 
și dreptul de a fi uitat; sensibilizarea cu 
privire la acest tip de informații nu este 
pertinentă numai pentru activitățile 
online, ci și pentru raporturile de muncă 
și transferul datelor de angajare în cadrul 
unei întreprinderi sau între întreprinderi;

Or. en

Amendamentul 38
Louis Grech

Proiect de aviz
Punctul 3 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare și a unor strategii de 
comunicare focalizată în domeniul 
protecției datelor, pentru a garanta o punere 
în aplicare uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

Or. en

Amendamentul 39
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 3 

Proiectul de aviz Amendamentul

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online;

3. evidențiază importanța unor activități de 
sensibilizare în domeniul protecției datelor, 
pentru a garanta o punere în aplicare 
uniformă a normelor privind 
consimțământul, îndeosebi în mediul 
online; subliniază că este necesar să se 
comunice clar persoanelor vizate nivelul 
de protecție a datelor cu caracter personal 
în țările terțe;

Or. en

Amendamentul 40
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că activitățile economice nu 
ar trebui să se desfășoare în niciun caz 
fără consultarea persoanelor vizate; de 
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asemenea, persoanelor vizate întotdeauna 
trebuie să li se pună la dispoziție 
suficiente informații ca acestea să-și 
poată exercita dreptul de a decide de sine 
stătător;

Or. de

Amendamentul 41
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. solicită Comisiei să precizeze și să 
armonizeze normele privind 
consimțământul liber și în cunoștință de 
cauză, în special în mediul online;

Or. en

Amendamentul 42
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită Comisiei să precizeze normele 
referitoare la legislația aplicabilă în 
domeniul protecției datelor cu caracter 
personal, deoarece este tot mai dificil să 
se determine responsabilitățile părților 
interesate, având în vedere globalizarea 
schimburilor de date; subliniază că este 
necesar ca operatorilor de date să li se 
garanteze o securitate juridică și să se 
evite lacune în sistemul de protecție a 
datelor cu caracter personal stabilit de 
Directiva 95/46/CE;
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Or. en

Amendamentul 43
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 3c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

3c. atrage atenția Comisiei asupra 
caracterului pronunțat strategic al 
localizării centrelor de date, precum și 
asupra impactului pe care îl poate avea 
localizarea acestor centre în afara 
teritoriului UE;

Or. en

Amendamentul 44
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3a (nou)

Proiectul de aviz Amendamentul

3a. subliniază că problema protecției 
datelor privește atât drepturile 
consumatorilor și ale angajaților, cât și 
drepturile întreprinderilor;

Or. de

Amendamentul 45
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 3b (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

3b. solicită să fie incluse standarde înalte 
de protecție a datelor în cazul angajaților, 
pentru a preveni supravegherea 
necorespunzătoare a acestora;

Or. de

Amendamentul 46
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare;

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul
prelucrării datelor cu caracter personal, 
astfel încât prelucrarea datelor de către toți 
operatorii de date să devină mai puțin 
greoaie și mai puțin costisitoare; subliniază 
importanța unui sistem uniform pentru 
notificarea încălcărilor;

Or. en

Amendamentul 47
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare;

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare și să 
se pună capăt cerințelor naționale 
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divergente din acest domeniu;

Or. en

Amendamentul 48
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor 
de către toți operatorii de date să devină 
mai puțin greoaie și mai puțin 
costisitoare;

4. solicită extinderea sistemului de 
notificare în cazul încălcării securității 
datelor cu caracter personal dincolo de 
sectorul telecomunicațiilor, astfel încât să 
cuprindă încălcările grave;

Or. en

Amendamentul 49
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare;

4. salută propunerile Comisiei referitoare 
la instituirea unui sistem de notificare în 
cazul încălcării securității datelor cu 
caracter personal prin intermediul 
Directivei privind e-confidențialitatea, 
care ar trebui aplicată, în plus, în mod 
consecvent în toate domeniile în care este 
necesară protecția datelor, garantând 
totodată că cerințele privind prelucrarea 
datelor nu impun operatorilor de date
sarcini excesive;

Or. en
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Amendamentul 50
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 4 

Proiectul de aviz Amendamentul

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare;

4. solicită revizuirea și simplificarea 
actualului sistem de notificare în cazul 
încălcării securității datelor cu caracter 
personal, astfel încât prelucrarea datelor de 
către toți operatorii de date să devină mai 
puțin greoaie și mai puțin costisitoare;
invită întreprinderile să desemneze o 
persoană din rândul personalului său, 
care să fie responsabilă în mod explicit cu 
controlul datelor;

Or. da

Amendamentul 51
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că dreptul persoanelor de a 
lua decizii de sine stătător ar trebui adus 
în prim plan și că orice persoană are 
dreptul să fie informată gratuit cu privire 
la datele colectate care o vizează, precum 
și dreptul de a dispune ștergerea acestor 
date, în special în cazul fișelor întocmite 
în scopuri comerciale;

Or. de
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Amendamentul 52
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4a. insistă că este necesar să se promoveze 
utilizarea tehnologiilor de protecție a vieții 
private și să se integreze principiul 
protecției vieții private în etapa de 
concepere pentru a se asigura integrarea 
aspectelor privind viața privată în 
viitoarele evoluții tehnologice;

Or. en

Amendamentul 53
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. solicită Comisiei să propună un cadru 
legislativ pentru aspectele privind 
protecția datelor care sunt legate de 
„cloud computing” și care s-ar aplica 
tuturor părților interesate, inclusiv 
operatorilor din domeniul 
telecomunicațiilor și altor tipuri de 
operatori, asigurând totodată dezvoltarea 
principiului de „cloud computing”;

Or. en

Amendamentul 54
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

4a. subliniază că este important pentru 
deținătorii de date cu caracter personal să 
numească un controlor pentru protecția 
datelor, care să aibă un rol bine definit; 
consideră, de asemenea, că ar trebui 
consolidată practica stabilită de a avea un 
controlor pentru protecția datelor în toate 
organizațiile care operează cu date cu 
caracter personal; consideră că 
organizațiile care își desfășoară 
activitatea în cadrul pieței unice ar trebui 
să numească un controlor unic pentru 
protecția datelor în UE, care să aibă un 
singur site internet în toate limbile 
oficiale;

Or. en

Amendamentul 55
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 4b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

4b. subliniază că procedurile privind 
modul de accesare a datelor cu caracter 
personal trebuie să fie clare și puse 
imediat la dispoziția cetățenilor din toate 
statele membre, sprijinite de o rețea de 
puncte de contact și disponibile online; 
solicită, îndeosebi, simplificarea 
dispozițiilor de aplicare;

Or. en
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Amendamentul 56
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să examineze 
modalitățile de acces, rectificare și ștergere 
a datelor, precum și posibilitatea de a 
recurge la mijloace de soluționare 
alternativă a litigiilor pe piața internă;

5. invită Comisia să examineze 
modalitățile de acces, rectificare și ștergere 
a datelor, precum și posibilitatea de a 
recurge la mijloace de soluționare 
alternativă a litigiilor și la proceduri 
judiciare de recurs colectiv pe piața 
internă;

Or. en

Amendamentul 57
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 5 

Proiectul de aviz Amendamentul

5. invită Comisia să examineze 
modalitățile de acces, rectificare și ștergere 
a datelor, precum și posibilitatea de a 
recurge la mijloace de soluționare 
alternativă a litigiilor pe piața internă;

5. invită Comisia să examineze 
modalitățile de acces, rectificare și ștergere 
a datelor, precum și posibilitatea de a 
recurge la mijloace de soluționare 
alternativă a litigiilor pe piața internă, 
îndeosebi în spațiul online, și subliniază 
necesitatea unei politici adecvate privind 
încălcările;

Or. en

Amendamentul 58
Christel Schaldemose

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită ca autoritățile naționale să 
dispună de o capacitate de aplicare 
sporită, inclusiv în raport cu 
întreprinderile din afara UE ale căror 
activități vizează consumatorii din UE;

Or. da

Amendamentul 59
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită Comisiei să examineze, în 
consultare cu CEN, posibilitatea 
dezvoltării unor standarde pentru 
serviciile de gestionare a datelor cu 
caracter personal și pentru dezvoltarea de 
instrumente conexe pentru gestionarea 
informațiilor, ținând seama în mod 
corespunzător de principiul protecției 
vieții private la etapa de concepere; 
consideră că astfel de standarde destinate 
etapei de proiectare ar promova bunele 
practici în dezvoltarea de sisteme de 
gestionare a datelor și ar îmbunătăți, în 
special, aspectele legate de securitate ale 
aplicațiilor de gestionare a bazelor de date 
și de stocare; subliniază totuși că 
eventualele propuneri ar trebui să fie 
neutre din punct de vedere tehnologic și 
să favorizeze inovarea;

Or. en
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Amendamentul 60
Wim van de Camp

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

invită Comisia să adopte o abordare 
echilibrată față de revizuirea Directivei 
95/46/CE și să evite măsurile care ar 
putea avea un efect negativ neintenționat 
asupra activităților legitime ale 
întreprinderilor europene, a căror 
activitate ar putea fi amenințată dacă sunt 
lipsite de posibilitatea de a folosi și 
prelucra date;

Or. en

Amendamentul 61
Evelyne Gebhardt

Proiect de aviz
Punctul 5a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5a. solicită, mai ales în acest context, să se 
ceară consimțământul prealabil al 
fiecărei persoane înainte ca datele sale cu 
caracter personal să poată fi colectate, 
evaluate, folosite la întocmirea unei fișe 
sau transmise unui terț; de asemenea, 
solicită ca fișele care conțin datele 
colectate să fie dezvăluite la cererea 
persoanei vizate și să fie șterse cel târziu 
în momentul în care persoana vizată cere 
acest lucru;

Or. de
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Amendamentul 62
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5b. solicită Comisiei să revizuiască, 
împreună cu CEN, standardele europene 
de păstrare a dispozitivelor tehnice, ținând 
seama în mod corespunzător de principiul 
protecției vieții private la etapa de 
concepere, și să încurajeze dezvoltarea de 
standarde de fabricare care să permită 
ștergerea definitivă a datelor păstrate pe 
suporturi fizice care nu mai sunt folosite 
pentru stocarea de date cu caracter 
personal sau sunt scoase din uz în alt 
mod; consideră, de asemenea, că astfel de 
standarde de proiectare ar promova bune 
practici la etapa de fabricare; subliniază 
totuși că eventualele propuneri ar trebui 
să fie neutre din punct de vedere 
tehnologic și să favorizeze inovarea;

Or. en

Amendamentul 63
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 5c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

5c. solicită acordarea unui rol mai 
pronunțat Grupului de lucru instituit în 
temeiul articolului 29 pentru a oficializa 
rolul acestuia în implementarea de norme 
standard privind protecția datelor și 
pentru a-i atesta independența față de 
Comisia Europeană;

Or. en
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Amendamentul 64
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Søren Bo Søndergaard

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
de impact al inițiativelor de 
autoreglementare ca instrumente 
destinate să asigure o mai bună aplicare a 
normelor de protecție a datelor.

eliminat

Or. en

Amendamentul 65
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6 

Proiectul de aviz Amendamentul

6. solicită Comisiei să realizeze un studiu 
de impact al inițiativelor de 
autoreglementare ca instrumente destinate 
să asigure o mai bună aplicare a 
normelor de protecție a datelor.

6. consideră că dezvoltarea și promovarea
inițiativelor de autoreglementare pot 
îmbunătăți cadrul actual al protecției 
datelor, deși acestea nu pot înlocui în 
niciun caz măsurile legislative, în special 
în ceea ce privește aplicarea; invită 
Comisia și statele membre să încurajeze 
astfel de inițiative.

Or. en

Amendamentul 66
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. încurajează dezvoltarea unui sistem de 
certificare la nivelul UE în domeniul 
protecției vieții private și al protecției 
datelor; acest sistem ar trebui structurat 
astfel încât să se evite împovărarea 
necorespunzătoare a întreprinderilor - în 
special a IMM-urilor - cu obligații 
birocratice și costisitoare care ar putea 
descuraja participarea; sistemul ar trebui 
să fie neutru din punct de vedere 
tehnologic, cu potențial de recunoaștere 
globală și necostisitor, pentru a nu 
împiedica aderarea.

Or. en

Amendamentul 67
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. solicită să se depună eforturi pentru 
elaborarea și susținerea unor instrumente 
care ar determina mai ușor agenții 
economici să accepte autoreglementarea, 
întrucât această metodă este cu mult mai 
eficace decât un control excesiv din 
partea statului;

Or. de

Amendamentul 68
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 
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Proiectul de aviz Amendamentul

6a. sprijină crearea unui sistem de 
certificare la nivelul UE pentru site-urile 
internet care respectă legislația UE în 
materie de protecție a datelor, după 
modelul European Privacy Seal sau 
EuroPriSe (etichetă transeuropeană 
voluntară, care certifică conformitatea 
produselor sau serviciilor informatice cu 
legislația UE privind protecția datelor), 
care s-ar aplica pe tot teritoriul UE și ar 
înlocui numeroasele sisteme și etichete de 
certificare private care, de multe ori, sunt 
recunoscute numai la nivel local;
consideră că această măsură ar trebui să 
includă și o evaluare de impact detaliată 
înainte de adoptare.

Or. en

Amendamentul 69
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6a (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6a. salută poziția Comisiei în ceea ce 
privește aplicarea principiului 
reciprocității nivelurilor de protecție a 
persoanelor vizate ale căror date sunt 
exportate sau păstrate în țări terțe; solicită 
totuși Comisiei să întreprindă măsuri 
hotărâte pentru a consolida cooperarea cu
țările terțe în materie de reglementare în 
vederea precizării normelor aplicabile și a 
convergenței legislației privind protecția 
datelor din UE și din țările terțe; solicită 
Comisiei să plaseze aceste aspecte în 
capul listei priorităților pentru Consiliul 
Economic Transatlantic relansat.

Or. en
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Amendamentul 70
Matteo Salvini

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită ca principiul protecției vieții 
private la etapa de concepere să fie 
codificat astfel încât să nu îmbrace forma 
unor cerințe de proiectare sau a unor 
preferințe tehnologice; solicită Comisiei 
să încurajeze furnizorii de tehnologii să 
integreze principiile de bază privind 
protecția vieții private, inclusiv reducerea 
la minimum a volumului de date, 
transparența și controlul de către 
utilizatori, în procesul de dezvoltare și 
difuzare a tehnologiilor.

Or. en

Amendamentul 71
Jürgen Creutzmann

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită Comisiei să nu propună un 
nivel de armonizare prea strict, care ar 
putea inhiba sistemele de protecție a 
datelor care și-au demonstrat eficacitatea, 
cum ar fi controalele privind protecția 
datelor efectuate în cadrul 
întreprinderilor de agenți proprii de 
control al datelor, coroborate de controale 
externe efectuate de autoritățile statale de 
supraveghere a protecției datelor;

Or. de
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Amendamentul 72
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. sprijină stabilirea unor criterii 
comune clare la nivelul UE pentru 
efectuarea auditelor în domeniul 
protecției vieții private și a datelor.

Or. en

Amendamentul 73
Malcolm Harbour

Proiect de aviz
Punctul 6b (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6b. solicită să fie elaborate metode care să 
permită un transfer internațional mai 
simplu și mai eficient al datelor cu 
caracter personal, asigurându-se totodată 
un nivel adecvat de protecție a datelor și a 
vieții private a persoanelor.

Or. en

Amendamentul 74
Philippe Juvin

Proiect de aviz
Punctul 6c (nou) 

Proiectul de aviz Amendamentul

6c. solicită Comisiei să mențină scutirile 
și derogările actuale de la anumite norme 
privind protecția datelor pentru activitățile 
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jurnalistice, în conformitate cu articolul 9 
din Directiva 95/46/CE, în vederea 
asigurării existenței în UE a unei mass-
medii libere și independente, precum și 
pentru expresia artistică și literară, în 
vederea sprijinirii creativității.

Or. en


