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Amendamentul 41
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Aplicarea anumitor acte ale Uniunii 
care reglementează libera circulație a 
mărfurilor, persoanelor, serviciilor și 
capitalurilor în cadrul pieței interne impune 
statelor membre să coopereze și să facă 
schimb de informații între ele și cu 
Comisia. Deoarece mijloacele practice de 
realizare a acestor schimburi de informații 
nu sunt întotdeauna prevăzute în actele 
respective, trebuie prevăzute măsuri 
practice corespunzătoare.

(1) Aplicarea anumitor acte ale Uniunii 
care reglementează libera circulație a 
mărfurilor, persoanelor, serviciilor și 
capitalurilor în cadrul pieței interne impune 
statelor membre să-și optimizeze 
cooperarea și să facă schimb de informații 
între ele și cu Comisia. Deoarece 
mijloacele practice de realizare a acestor 
schimburi de informații nu sunt 
întotdeauna prevăzute în actele respective, 
trebuie prevăzute măsuri practice 
corespunzătoare.

Or. el

Amendamentul 42
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Considerentul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sistemul de informare al pieței interne 
(denumit în continuare „IMI”) este o 
aplicație software care poate fi accesată 
prin internet, elaborată de Comisia 
Europeană în cooperare cu statele membre, 
cu scopul de a sprijini statele membre în 
ceea ce privește punerea în aplicare a 
cerințelor privind schimbul de informații 
prevăzute în actele Uniunii prin instituirea 
unui mecanism centralizat de comunicare 
destinat să faciliteze schimbul 
transfrontalier de informații și asistența 
reciprocă. În special, ΙΜΙ permite 

(2) Sistemul de informare al pieței interne 
(denumit în continuare „IMI”) este o 
aplicație software care poate fi accesată 
prin internet, elaborată de Comisia 
Europeană în cooperare cu statele membre, 
cu scopul de a sprijini statele membre în
ceea ce privește punerea în aplicare a 
cerințelor privind schimbul de informații 
prevăzute în actele Uniunii prin instituirea 
unui mecanism centralizat de comunicare 
destinat să faciliteze schimbul de informații 
și asistența reciprocă. În special, ΙΜΙ 
permite identificarea de către autoritățile 
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identificarea de către autoritățile 
competente a omologilor lor din alte state 
membre, gestionarea schimbului de 
informații, inclusiv de date cu caracter 
personal, pe baza unor proceduri simple și 
uniforme și înlăturarea barierelor 
lingvistice pe baza unor fluxuri de lucru 
predefinite și pretraduse.

competente a omologilor lor din alte state 
membre, gestionarea schimbului de 
informații, inclusiv de date cu caracter 
personal, pe baza unor proceduri simple și 
uniforme și înlăturarea barierelor 
lingvistice pe baza unor fluxuri de lucru 
predefinite și pretraduse.

Or. el

Amendamentul 43
Louis Grech

Propunere de regulament
Considerentul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Prin adoptarea acestui nou 
regulament, pe baza realizărilor și a 
succeselor Deciziei 2008/49/CE a 
Comisiei din 12 decembrie 2007 privind 
punerea în aplicare a Sistemului de 
informare al pieței interne (IMI) în 
legătură cu prelucrarea datelor cu 
caracter personal1 și Recomandarea 
Comisiei din 26 martie 2009 privind 
orientările referitoare la protecția datelor 
pentru sistemul de informare al pieței 
interne (IMI)2 pe baza cărora 
funcționează sistemul IMI în prezent, 
cooperarea administrativă dintre statele 
membre ar trebui definită și clarificată în 
continuare, în vederea îmbunătățirii 
schimbului de informații pe piața 
internă. Modul de funcționare a 
sistemului IMI ar trebui analizat din 
perspectiva problemelor importante 
apărute recent la nivelul Uniunii, precum 
și la nivel global, și anume, al acelora 
asociate cu legislația privind protecția 
datelor, securitatea și confidențialitatea 
datelor pe internet, precum și drepturile 
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omului și libertățile fundamentale.
_____________
1 JO L 13, 16.1.2008, p. 18.
2JO L 100, 18.4.2009, p. 12.

Or. en

Amendamentul 44
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 11a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(11a) Statele membre și Comisia trebuie 
să se asigure că actorii sistemelor IMI ale 
acestora dispun de resurse adecvate 
pentru a obține o cooperare 
administrativă eficientă și funcțională 
prin intermediul sistemului IMI.

Or. en

Amendamentul 45
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților publice 
care nu este deschis publicului larg, s-ar 
putea dovedi necesară elaborarea unor 
mijloace tehnice pentru a permite actorilor 
externi precum cetățenii, întreprinderile și 
organizațiile să interacționeze cu 
autoritățile competente pentru a furniza 
informații și pentru a extrage date, sau 

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților publice 
care nu este deschis publicului larg, s-ar 
putea dovedi necesară elaborarea unor 
mijloace tehnice pentru a permite actorilor 
externi precum cetățenii, întreprinderilor și 
organizațiilor să interacționeze cu 
autoritățile competente, pentru a furniza 
informații și pentru a extrage date sau 
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pentru a își exercita drepturile în calitate de 
persoane vizate. Astfel de mijloace tehnice 
ar trebui să includă garanții adecvate de 
protecție a datelor.

pentru a-și exercita drepturile în calitate de 
persoane vizate. Astfel de mijloace tehnice 
ar trebui să includă garanții adecvate de 
protecție a datelor. Pentru a asigura un 
nivel înalt de securitate, orice astfel de 
interfață publică ar trebui construită 
separat din punct de vedere tehnic de 
aplicația IMI, la care ar trebui să aibă 
acces numai utilizatorii IMI.

Or. en

Amendamentul 46
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților publice 
care nu este deschis publicului larg, s-ar 
putea dovedi necesară elaborarea unor 
mijloace tehnice pentru a permite actorilor 
externi precum cetățenii, întreprinderile și 
organizațiile să interacționeze cu 
autoritățile competente pentru a furniza 
informații și pentru a extrage date, sau 
pentru a își exercita drepturile în calitate de 
persoane vizate. Astfel de mijloace tehnice 
ar trebui să includă garanții adecvate de 
protecție a datelor.

(12) Deși IMI este, în esență, un instrument 
de comunicare destinat autorităților publice 
care nu este deschis publicului larg, s-ar 
putea dovedi necesară elaborarea unor 
mijloace tehnice pentru a permite actorilor 
externi precum cetățenii, întreprinderile și 
organizațiile să interacționeze cu 
autoritățile competente pentru a furniza 
informații și pentru a extrage date, sau 
pentru a își exercita drepturile în calitate de 
persoane vizate. Astfel de mijloace tehnice 
ar trebui să includă garanții adecvate de 
protecție a datelor. În cazul în care actorii 
externi interacționează cu autoritățile 
competente în cadrul IMI, această 
interfață publică ar trebui construită 
complet separat de aplicația IMI la care 
ar trebui să aibă acces numai utilizatorii 
săi.

Or. en
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Amendamentul 47
Heide Rühle

Propunere de regulament
Considerentul 16

Textul propus de Comisie Amendamentul

(16) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor trebuie să monitorizeze și 
să garanteze punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului regulament, 
inclusiv a dispozițiilor relevante privind 
securitatea datelor.

(16) Autoritatea Europeană pentru 
Protecția Datelor trebuie să monitorizeze și 
să garanteze punerea în aplicare a 
dispozițiilor prezentului regulament, inter 
alia, păstrând legătura cu autoritățile 
naționale pentru protecția datelor,
inclusiv a dispozițiilor relevante privind 
securitatea datelor.

Or. en

Amendamentul 48
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Considerentul 18a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(18a) Pentru a spori încrederea în 
operabilitatea sistemului IMI, Comisia ar 
trebui să realizeze controale tehnice și 
teste de rezistență la stres, dacă este cazul, 
în vederea intensificării utilizării acestuia 
în cadrul Uniunii.

Or. en

Amendamentul 49
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Considerentul 19a (nou)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(19a) Ar trebui să fie posibilă includerea 
omologilor actorilor IMI din țările terțe în 
sistemul IMI, cu condiția încheierii 
prealabile a unui acord internațional între 
Uniune și țara terță sau țările terțe în 
cauză, precum și cu condiția să fi fost 
stabilit faptul că țara sau țările terțe în 
cauză oferă un nivel suficient de protecție 
a datelor cu caracter personal, inclusiv 
faptul că îndeplinesc cerințele Directivei 
95/46/CE.

Or. en

Amendamentul 50
Louis Grech

Propunere de regulament
Articolul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezentul regulament stabilește normele 
pentru utilizarea Sistemului de informare al 
pieței interne, denumit în continuare „IMI”, 
pentru cooperarea administrativă, inclusiv 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
între autoritățile competente din statele 
membre și Comisie.

Prezentul regulament stabilește normele 
pentru utilizarea Sistemului de informare al 
pieței interne, denumit în continuare „IMI”, 
pentru cooperarea administrativă, inclusiv 
prelucrarea datelor cu caracter personal, 
între autoritățile competente din statele 
membre și Comisie. Ar trebui să se 
asigure faptul că toate datele cu caracter 
personal și informațiile vehiculate de 
către diferite autorități competente sunt 
colectate, prelucrate și utilizate în scopuri 
strict legitime, în conformitate cu normele 
privind protecția datelor. În plus, ar trebui 
puse în aplicare cu fermitate toate 
garanțiile relevante împotriva abuzurilor 
cu privire la sistem.

Or. en
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Amendamentul 51
Othmar Karas

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

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Cooperarea administrativă în cadrul 
domeniului de aplicare al prezentului 
regulament trebuie realizată obligatoriu 
prin utilizarea sistemului IMI.

Or. de

Amendamentul 52
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie Amendamentul

Dezvoltarea IMI Extinderea IMI

Or. en

Amendamentul 53
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru actele enumerate în anexa II la 
prezentul regulament, Comisia poate
decide utilizarea IMI, ținând cont de 
fezabilitatea tehnică, de eficiența din 

(1) Comisia poate desfășura proiecte-pilot 
pentru a evalua dacă sistemul IMI este un 
instrument eficient de punere în aplicare 
a dispozițiilor privind cooperarea 
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punct de vedere al costurilor, de ușurința 
în utilizare și de impactul general asupra 
sistemului. În astfel de cazuri, Comisia 
este împuternicită să includă actele 
respective în anexa I, în conformitate cu 
procedura menționată la articolul 23.

administrativă a actelor privind piața 
internă, care nu sunt incluse încă în
anexă. Comisia trebuie să decidă în 
legătură cu actele privind piața internă
care fac obiectul unui proiect-pilot și cu 
modalitățile proiectului respectiv.

(1a) Înainte de extinderea sistemului IMI 
asupra unor domenii și/sau acte privind 
piața internă care nu au fost încă incluse 
în anexă, Comisia trebuie să facă o 
evaluare completă a riscurilor și a 
impactului cu privire la protecția datelor.
(1b) Comisia trebuie să prezinte
Parlamentului European și Consiliului o 
evaluare a rezultatului proiectului-pilot, 
evaluări ale riscurilor și ale impactului, 
însoțite, dacă este cazul, de o propunere 
legislativă de modificare a anexei de 
extindere a sistemului IMI asupra actelor 
relevante privind piața internă.

Or. en

Justificarea

Art 25a (nou) este un articol care se referă la actele de punere în aplicare

Amendamentul 54
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Pentru actele enumerate în anexa II la 
prezentul regulament, Comisia poate
decide utilizarea IMI, ținând cont de 
fezabilitatea tehnică, de eficiența din 
punct de vedere al costurilor, de ușurința 
în utilizare și de impactul general asupra
sistemului. În astfel de cazuri, Comisia 
este împuternicită să includă actele
respective în anexa I, în conformitate cu 

(1) Comisia poate propune o modificare a
anexei la prezentul regulament în cazul în 
care decide că sistemul IMI trebuie folosit 
pentru noile acte legislative ale Uniunii.
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procedura menționată la articolul 23.

Or. en

Amendamentul 55
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Înainte de depunerea unei propuneri 
la care s-a făcut referire la alineatul (1), 
Comisia poate realiza proiecte-pilot 
pentru a evalua dacă IMI ar fi un 
instrument eficient de punere în aplicare 
a dispozițiilor privind cooperarea 
administrativă a actelor privind piața 
internă care nu au fost incluse încă în 
anexă.

Or. en

Amendamentul 56
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 1b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1b) Orice propunere a Comisiei de 
modificare a anexei pentru extinderea 
IMI trebuie să se bazeze pe o evaluare a 
impactului. Evaluarea impactului trebuie 
să indice:
(a) fezabilitatea tehnică, având în vedere, 
în special, posibilitatea reutilizării 
funcționalităților existente ale sistemului;
(b) eficiența din punct de vedere al 
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costurilor, inclusiv al costurilor 
preconizate de găzduire, întreținere și 
dezvoltare necesare;
(c) impactul extinderii sistemului IMI în 
legătură cu conformitatea cu cerințele de 
protecție a datelor;
(d) definirea domeniului de aplicare 
semnificativ al sistemului IMI cu scopul 
de a oferi un serviciu public 
transfrontalier mai eficient;
(e) specificații detaliate cu privire la 
evoluțiile IT necesare pentru acoperirea 
extinderii domeniului de aplicare al 
sistemului IMI;
(f) necesitatea efectivă de a furniza 
funcționalitatea de traducere;
(g) ușurința în utilizare pentru utilizatorii 
IMI.

Or. en

Amendamentul 57
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea actului delegat poate fi 
precedată de o fază de testare (proiect-
pilot) cu durată limitată, care poate 
implica mai multe state membre, sau 
totalitatea acestora.

eliminat

Or. en

Amendamentul 58
Morten Løkkegaard
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Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea actului delegat poate fi 
precedată de o fază de testare (proiect-
pilot) cu durată limitată, care poate 
implica mai multe state membre, sau 
totalitatea acestora.

(2) Comisia poate desfășura proiecte-pilot
pentru a evalua dacă sistemul IMI ar fi 
util cooperării administrative în legătură 
cu actele privind piața internă care nu au 
fost încă incluse în anexa I.

Or. en

Amendamentul 59
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Adoptarea actului delegat poate fi 
precedată de o fază de testare (proiect-
pilot) cu durată limitată, care poate implica 
mai multe state membre, sau totalitatea 
acestora.

(2) Comisia poate desfășura etape de
testare (proiecte-pilot) cu o durată limitată, 
pentru a evalua fezabilitatea extinderii 
sistemului IMI asupra altor acte privind 
piața internă care nu au fost incluse încă 
în anexă. Comisia trebuie să prezinte 
Parlamentului European și Consiliului 
rezultatele proiectelor-pilot, însoțite și, 
dacă este cazul, acestea trebuie să fie 
însoțite de o propunere legislativă de 
modificare a anexei pentru extinderea 
sistemului IMI.

Or. en

Amendamentul 60
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 2a (nou)



PE483.668v02-00 14/30 AM\895601RO.doc

RO

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) La încheierea unui proiect-pilot, 
Comisia trebuie să prezinte Parlamentului 
European o evaluare a acestuia.

Or. en

Amendamentul 61
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic 
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita cooperarea administrativă între 
administrațiile naționale și Comisie;

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic 
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita cooperarea administrativă între 
autoritățile competente sau între 
autoritățile competente și Comisie;

Or. en

Amendamentul 62
Adam Bielan

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie Amendamentul

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic 
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita cooperarea administrativă între 
administrațiile naționale și Comisie;

(a) „Sistem de informare al pieței interne 
(«IMI»)” înseamnă instrumentul electronic 
furnizat de Comisia Europeană pentru a 
facilita schimbul de informații necesar 
pentru cooperarea administrativă între 
administrațiile naționale și Comisie;
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Or. en

Amendamentul 63
Rolandas Paksas

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) „date IMI”înseamnă date economice 
și profesionale legate de exercitarea 
activităților economice și profesionale în 
piața internă care fac obiectul unor 
schimburi prin sistemul IMI;

Or. lt

Amendamentul 64
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera i

Textul propus de Comisie Amendamentul

(i) „actori externi” înseamnă persoanele 
fizice sau juridice, altele decât utilizatorii 
IMI, care pot utiliza IMI prin mijloace 
tehnice și în conformitate cu un anumit 
flux de lucru predefinit, prevăzut în acest 
scop;

(i) „actori externi” înseamnă persoanele 
fizice sau juridice, altele decât utilizatorii 
IMI, care pot interacționa cu IMI prin 
mijloace tehnice și în conformitate cu un 
anumit flux de lucru predefinit, prevăzut în 
acest scop;

Or. en

Amendamentul 65
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2 – litera ja (nouă)
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja) „închiderea oficială” înseamnă 
închiderea unui caz după ce acesta și-a 
îndeplinit scopul inițial. O astfel de 
închidere necesită participarea activă a 
unui utilizator IMI și acordul 
respectivului utilizator de închidere a 
cazului de către un utilizator IMI.

Or. en

Amendamentul 66
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, desemnează coordonatorii IMI și 
autoritățile competente, precum și 
domeniile pieței interne în care aceștia 
dețin competențe.

(2) Statele membre desemnează
coordonatorii IMI și autoritățile 
competente, precum și domeniile pieței 
interne în care aceștia dețin competențe.
Comisia poate prelua în acest context o 
funcție consultativă.

Or. de

Amendamentul 67
Hans-Peter Mayer, Andreas Schwab

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 2 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Statele membre, în colaborare cu 
Comisia, desemnează coordonatorii IMI și 
autoritățile competente, precum și 
domeniile pieței interne în care aceștia 

(2) Statele membre desemnează
coordonatorii IMI și autoritățile 
competente, precum și domeniile pieței 
interne în care aceștia dețin competențe.
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dețin competențe. Comisia poate prelua în acest context o 
funcție consultativă.

Or. de

Justificare

Pasajul „în colaborare cu Comisia” ar trebui eliminat. O colaborare cu Comisia ar constitui 
o intruziune în autonomia administrativă a statelor membre. Dreptul de denumire și de 
definire ar trebui să rămână responsabilitatea exclusivă a administrațiilor statelor membre, 
care cunosc cel mai bine structurile administrative naționale, regionale și locale. Comisiei ar 
trebui să-i revină în acest context o funcție consultativă.

Amendamentul 68
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Articolul 10 – alineatul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5) se interzice utilizarea datelor cu 
caracter personal prelucrate prin 
intermediul IMI pentru un scop specific, 
într-un mod incompatibil cu scopul inițial 
respectiv, cu excepția cazurilor în care 
acest lucru este prevăzut în mod explicit 
prin lege.

(5) se interzice utilizarea datelor cu 
caracter personal prelucrate prin 
intermediul IMI pentru un scop specific, 
într-un mod incompatibil cu scopul inițial 
respectiv, cu excepția cazurilor în care 
acest lucru este prevăzut în mod explicit 
prin legislația statului membru.

Or. el

Amendamentul 69
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 

(7) Actorii externi pot interacționa cu IMI 
cu mijloacele tehnice prevăzute în acest 
scop, în cazul în care acest lucru este 
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pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre, sau pentru a își exercite drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.

necesar pentru a facilita cooperarea 
administrativă între autoritățile competente 
din statele membre, sau pentru a își 
exercite drepturile în calitate de persoane 
vizate, sau în alte cazuri prevăzute într-un 
act al Uniunii. Actorii externi trebuie să 
aibă acces numai la o interfață publică și 
la datele lor personale.

Or. en

Amendamentul 70
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre, sau pentru a își exercite drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre, sau pentru a își exercite drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.
Actorii externi trebuie să aibă acces 
numai la o interfață publică care este 
separată tehnic de aplicația IMI și care 
nu permite accesul la schimbul de date cu 
caracter personal dintre autoritățile 
competente.

Or. en

Amendamentul 71
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre, sau pentru a își exercite drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre, sau pentru a își exercite drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.
Utilizarea sistemului IMI de către actori 
externi poate să nu ofere acces la datele 
cu caracter personal ale cetățenilor.

Or. en

Amendamentul 72
Othmar Karas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 7 

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre sau pentru a-și exercita drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.

(7) Actorii externi pot utiliza IMI cu 
mijloacele tehnice prevăzute în acest scop, 
în cazul în care acest lucru este necesar 
pentru a facilita cooperarea administrativă 
între autoritățile competente din statele 
membre sau pentru a-și exercita drepturile 
în calitate de persoane vizate, sau în alte 
cazuri prevăzute într-un act al Uniunii.
Accesul actorilor externi la SOLVIT este 
menținut în întregime.

Or. de

Amendamentul 73
Anna Maria Corazza Bildt, Constance Le Grip, Raffaele Baldassarre
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Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Actorii IMI se asigură că utilizatorii 
IMI care lucrează sub autoritatea lor 
respectă cererile altor actori IMI referitoare 
la păstrarea confidențialității informațiilor 
schimbate cu ajutorul IMI.

(2) Actorii IMI se asigură că utilizatorii 
IMI care lucrează sub autoritatea lor 
respectă cererile altor actori IMI referitoare 
la păstrarea confidențialității informațiilor 
schimbate cu ajutorul IMI.

Or. en

Amendamentul 74
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în termen de cel mult 
optsprezece luni de la încheierea oficială a 
unei proceduri de cooperare administrativă, 
cu excepția cazului în care o autoritate 
competentă solicită în mod expres blocarea 
înainte de acest termen, de la caz la caz.

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în termen de cel mult 
optsprezece luni de la încheierea oficială a 
unei proceduri de cooperare administrativă, 
cu excepția cazului în care se solicită în 
mod expres blocarea înainte de termen, de 
la caz la caz, în actul respectiv privind 
piața internă sau de către o autoritate 
competentă.

Or. en

Amendamentul 75
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) datele cu caracter personal prelucrate în (1) datele cu caracter personal prelucrate în 
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IMI sunt blocate în termen de cel mult 
optsprezece luni de la încheierea oficială a 
unei proceduri de cooperare administrativă, 
cu excepția cazului în care o autoritate
competentă solicită în mod expres blocarea 
înainte de acest termen, de la caz la caz.

IMI sunt șterse automat în termen de cel 
mult optsprezece luni de la încheierea 
oficială a unei proceduri de cooperare 
administrativă, cu excepția cazului în care 
o autoritate competentă solicită în mod 
expres și justificat blocarea datelor sau 
ștergerea lor înainte de acest termen, de la 
caz la caz.

Or. el

Amendamentul 76
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în termen de cel mult
optsprezece luni de la încheierea oficială a 
unei proceduri de cooperare administrativă, 
cu excepția cazului în care o autoritate 
competentă solicită în mod expres 
blocarea înainte de acest termen, de la caz 
la caz.

(1) Datele cu caracter personal prelucrate 
în IMI sunt blocate în sistem după o 
perioadă de cel mult optsprezece luni de la 
încheierea oficială a unei proceduri de 
cooperare administrativă, și care este
determinată fie la cererea unei autorități 
competente, de la caz la caz, fie pe baza 
actului respectiv al Uniunii.

Or. en

Amendamentul 77
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În cazul în care o procedură de 
cooperare administrativă în IMI stabilește o 
listă de informații consultabilă ulterior ca 
referință de către actorii IMI, datele cu 

(2) În cazul în care o procedură de 
cooperare administrativă în IMI stabilește o 
listă de informații consultabilă ulterior ca 
referință de către actorii IMI, datele cu 
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caracter personal incluse în această listă 
pot fi prelucrate atâta timp cât este necesar 
în acest scop, fie cu acordul persoanei 
vizate, fie în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru conformitatea cu un act al 
Uniunii.

caracter personal incluse în această listă 
pot fi prelucrate atâta timp cât este necesar 
în acest scop, fie cu acordul persoanei 
vizate, fie în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru conformitatea cu un act al 
Uniunii. Stocarea datelor cu caracter 
personal în depozitar se realizează în 
conformitate cu dispozițiile privind 
protecția datelor prevăzute în legislația 
Uniunii, în special la articolul 6 alineatul 
(1) litera (e) din Directiva 95/46/CE și la 
articolul 4 alineatul (1) litera (e) din 
Regulamentul nr. 45/2001.

Or. en

Amendamentul 78
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 13 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Dacă un caz a fost inactiv timp de 
șase luni sau nu a fost închis în mod 
oficial după șase luni, utilizatorii și actorii 
IMI primesc o notificare automată privind 
inactivitatea cazului. În situația în care 
cazul rămâne inactiv sau autoritatea 
competentă nu indică altfel în termen de 
treizeci de zile, vor fi blocate datele 
referitoare la acesta.

Or. en

Amendamentul 79
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Articolul 14 – alineatul 3
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Textul propus de Comisie Amendamentul

(3) atunci când o persoană fizică încetează 
a mai fi un utilizator IMI, datele cu caracter 
personal care o privesc sunt blocate prin 
mijloace tehnice pentru o perioadă de cinci 
ani. Cu excepția depozitării lor, aceste 
date sunt prelucrate în scopul dovedirii 
faptului că a avut loc un schimb de 
informații prin intermediul sistemului IMI, 
ele fiind șterse la sfârșitul perioadei de 
cinci ani.

(3) atunci când o persoană fizică încetează 
a mai fi un utilizator IMI, datele cu caracter 
personal care o privesc sunt blocate prin 
mijloace tehnice pentru o perioadă de până
la cinci ani, dacă o autoritate competentă 
solicită în mod expres și justificat 
blocarea datelor. Cu excepția depozitării 
lor, aceste date sunt prelucrate în scopul 
dovedirii faptului că a avut loc un schimb 
de informații prin intermediul sistemului 
IMI, ele fiind șterse la sfârșitul perioadei 
de cinci ani.

Or. el

Amendamentul 80
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prelucrarea categoriilor speciale de date 
menționate la articolul 8 alineatul (1) din 
Directiva 95/46/CE și la articolul 10 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 prin intermediul sistemului 
IMI este permisă numai pe baza unui motiv 
specific, menționat la articolul 8 
alineatul (2) din directivă și la articolul 10 
alineatul (2) din regulament și cu condiția 
existenței unor garanții adecvate care să 
asigure drepturile persoanelor ale căror 
date cu caracter personal sunt prelucrate.

(1) Prelucrarea categoriilor speciale de date 
menționate la articolul 8 alineatul (1) din 
Directiva 95/46/CE și la articolul 10 
alineatul (1) din Regulamentul (CE) 
nr. 45/2001 prin intermediul sistemului 
IMI este permisă numai pe baza unei 
dispoziții juridice specifice sau cu 
consimțământul persoanei vizate și cu 
condiția existenței unor garanții adecvate 
care să asigure drepturile persoanelor ale 
căror date cu caracter personal sunt 
prelucrate.

Or. en
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Amendamentul 81
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În cazul în care datele sensibile 
menționate la alineatul (1) sunt adăugate 
la dosarul unei persoane vizate, aceasta 
este informată de către autoritatea 
competentă a statului membru care 
furnizează aceste date. Această informație 
include, de asemenea, posibile mijloace de 
compensație, precum și datele de contact 
ale persoanei care trebuie contactată în 
acest sens.
În cazul în care aceste date sensibile se 
dovedesc a fi eronate, inexacte sau lipsite 
de relevanță pentru viitor, acestea vor fi 
eliminate de către autoritatea competentă 
în termen de treizeci de zile de la decizie 
sau de la notificare, în funcție de care 
dintre acestea survine mai întâi.

Or. en

Amendamentul 82
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în temeiul prezentului 
regulament trebuie să respecte normele 
privind securitatea datelor adoptate de către 
Comisie în conformitate cu articolul 22 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

(1) Comisia trebuie să se asigure că datele 
cu caracter personal prelucrate în IMI 
respectă normele privind securitatea 
datelor adoptate de către Comisie în 
conformitate cu articolul 22 din 
Regulamentul (CE) nr. 45/2001.
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Or. en

Amendamentul 83
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI se asigură că persoanele 
vizate sunt informate cu privire la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal 
în IMI și că acestea au acces la o notificare 
privind confidențialitatea, care le explică 
drepturile pe care le dețin și modul de 
exercitare al acestora, în conformitate cu 
articolele 10 sau 11 din 
Directiva 1995/46/CE și cu legislația 
națională care este în conformitate cu 
directiva respectivă.

(1) Actorii IMI se asigură că persoanele 
vizate sunt informate cu privire la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal 
în IMI și că acestea au acces la o notificare 
privind confidențialitatea, care le explică 
drepturile pe care le dețin și modul de 
exercitare al acestora, inclusiv informații 
cu privire la persoanele pe care trebuie să 
le contacteze de-a lungul perioadei de 
valabilitate a datelor lor în IMI și date de 
contact relevante, în conformitate cu 
articolele 10 sau 11 din 
Directiva 1995/46/CE și cu legislația 
națională care este în conformitate cu 
directiva respectivă.

Or. en

Amendamentul 84
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI se asigură că persoanele 
vizate sunt informate cu privire la 
prelucrarea datelor lor cu caracter personal 
în IMI și că acestea au acces la o notificare 
privind confidențialitatea, care le explică 
drepturile pe care le dețin și modul de 

(1) Actorii IMI se asigură că persoanele 
vizate sunt informate în termen de 30 de 
zile cu privire la prelucrarea datelor lor cu 
caracter personal în IMI și că acestea au 
acces la o notificare privind 
confidențialitatea, care le explică drepturile 
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exercitare al acestora, în conformitate cu 
articolele 10 sau 11 din 
Directiva 1995/46/CE și cu legislația 
națională care este în conformitate cu 
directiva respectivă.

pe care le dețin și modul de exercitare al 
acestora, în conformitate cu articolele 10 
sau 11 din Directiva 1995/46/CE și cu 
legislația națională care este în 
conformitate cu directiva respectivă.

Or. en

Justificare

Trebuie să constituie o prioritate faptul că actorii IMI se angajează să informeze persoanele 
vizate cât mai curând posibil, independent de diferențele privind punerea în aplicare a 
articolelor 10 sau 11 ale Directivei 1995/46/CE.

Amendamentul 85
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Datele furnizate sistemului IMI de 
către persoana vizată sunt utilizate numai 
pentru scopurile pentru care au fost 
prezentate. Pentru extinderea utilizării 
acestor date în noi domenii sau fluxuri de 
lucru este solicitat consimțământul 
persoanei vizate.

Or. en

Amendamentul 86
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 17 – alineatul 2 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) tipurile de proceduri de cooperare 
administrativă, toate funcționalitățile IMI 
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și categoriile de date care pot fi prelucrate 
în sistemul IMI.

Or. en

Amendamentul 87
Morten Løkkegaard

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
în conformitate cu legislația națională.
Corectarea și eliminarea se efectuează în 
termen de 60 de zile, de către actorul IMI 
responsabil.

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele din IMI care o 
privesc, precum și dreptul de a obține 
corectarea datelor inexacte sau incomplete 
și eliminarea datelor prelucrate în mod 
ilegal, în conformitate cu legislația 
națională. Corectarea și eliminarea se 
efectuează cât mai curând posibil, însă nu 
mai târziu de 30 de zile de la primirea 
cererii din partea persoanei vizate, de 
către actorul IMI responsabil.

Or. en

Amendamentul 88
Anna Maria Corazza Bildt, Andreas Schwab, Raffaele Baldassarre

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
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în conformitate cu legislația națională.
Corectarea și eliminarea se efectuează în 
termen de 60 de zile, de către actorul IMI 
responsabil.

în conformitate cu legislația națională.
Corectarea și eliminarea se efectuează cât 
mai curând posibil și nu mai târziu de 30
de zile, de către actorul IMI responsabil.

Or. en

Amendamentul 89
Christel Schaldemose

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
în conformitate cu legislația națională.
Corectarea și eliminarea se efectuează în 
termen de 60 de zile, de către actorul IMI 
responsabil.

(1) Actorii IMI trebuie să se asigure că 
persoana vizată își poate exercita efectiv 
dreptul de acces la datele care o privesc, 
precum și dreptul de a obține corectarea 
datelor inexacte sau incomplete și 
eliminarea datelor prelucrate în mod ilegal, 
în conformitate cu legislația națională.
Corectarea și eliminarea se efectuează cât 
mai curând posibil și nu mai târziu de 30
de zile, de către actorul IMI responsabil.

Or. en

Amendamentul 90
Kyriacos Triantaphyllides

Propunere de rezoluție
Articolul 18 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Datele cu caracter personal blocate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 
nu trebuie rectificate sau șterse cu excepția 
cazului în care se poate demonstra clar că 
acest tip de rectificare sau de ștergere este 
necesar pentru protejarea drepturilor 

(2) Datele cu caracter personal blocate în 
conformitate cu articolul 13 alineatul (1) 
nu trebuie rectificate sau șterse automat 
dacă o autoritate competentă a solicitat în 
mod expres și justificat ca datele să nu fie 
șterse, ci blocate, cu excepția cazului în 
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persoanelor vizate și nu subminează 
valoarea lor ca dovadă a faptului că a avut 
loc un schimb de informații prin 
intermediul sistemului IMI.

care se poate demonstra clar că acest tip de 
rectificare sau de ștergere este necesar 
pentru protejarea drepturilor persoanelor 
vizate și nu subminează valoarea lor ca 
dovadă a faptului că a avut loc un schimb 
de informații prin intermediul sistemului 
IMI.

Or. el

Amendamentul 91
Heide Rühle

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Mecanismele de control intern ale 
Comisiei trebuie să includă evaluări 
privind confidențialitatea datelor, inclusiv 
o analiză a riscurilor de securitate, pe 
baza căreia va fi adoptată o politică de 
protecție a datelor (inclusiv un plan de 
securitate), precum și verificări și audituri 
periodice.

Or. en

Amendamentul 92
Heide Rühle

Propunere de regulament
Anexa I – punctul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

3a. Recomandarea Comisiei din 7 
decembrie 2001 privind principiile de 
utilizare a rețelei de soluționare a 
problemelor intervenite pe piața internă –
„SOLVIT”: Capitolele I și II1
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