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Propunere de rezoluție 

Considerentul G ar trebui formulat astfel: 

întrucât este absolut necesară luarea în considerare a unei serii de elemente cheie atunci când 

se iau în discuție soluții legislative, cum ar fi protecția eficace în toate împrejurările și 

indiferent de preferințele politice, într-un interval de timp specific; întrucât cadrul trebuie să 

fie stabil pe o perioadă lungă de timp, iar limitările privind exercitarea dreptului, acolo unde și 

dacă sunt necesare, trebuie să fie de natură excepțională, în conformitate cu legea, strict 

necesare și proporționale și să nu afecteze niciodată elementele fundamentale ale dreptului în 

sine; 

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

Articolul 35 ar trebui formulat astfel: 

consideră că concepte de tipul „privacy by design” (respectarea vieții private în modul de 

concepție) și „privacy by default” (respect intrinsec pentru viața privată) conferă a consolidare 

a protecției datelor, sprijină aplicarea concretă și dezvoltarea ulterioară, precum și necesitatea 

promovării utilizării tehnologiilor de protecție a vieții private (Privacy Enhancing 
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Technologies); subliniază necesitatea ca orice implementare a conceptului respectării vieții 

private în modul de concepție să fie bazată pe definiții și criterii solide și concrete pentru a 

proteja dreptul cetățenilor la viața privată și protecția datelor personale și pentru a asigura 

certitudine juridică, transparență, condiții de concurență echitabile și libera circulație; 

consideră că „respectarea vieții private în modul de concepție” ar trebui să fie bazată pe 

principiul reducerii la minim a datelor, adică toate produsele, serviciile și sistemele ar trebui 

concepute în așa fel încât să necesite doar colectarea, utilizarea și transmiterea acelor date 

personale care sunt absolut necesare pentru funcționarea acestora;  

(Privește toate versiunile lingvistice.) 

 


