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SUGESTII

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru libertăți 
civile, justiție și afaceri interne, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

A. întrucât Directiva 95/46/CE privind protecția datelor și Directiva 2009/140/CE privind 
pachetul telecom fac posibilă libera circulație a datelor cu caracter personal în cadrul 
pieței interne;

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;

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; 

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;

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;

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;

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;

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.


