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Pasiūlymas dėl reglamento
20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(20) organizatorių grupė turėtų turėti 
galimybę sukurti savo internetinę sistemą 
pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje 
rinkti ir nuspręsti, kurioje valstybėje narėje 
bus saugomi dėl iniciatyvos surinkti 
duomenys. Kiekvienai iniciatyvai 
organizatorių grupė turėtų naudoti vieną 
individualią internetinę pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemą. Organizatorių 
grupės sukurtos ir tvarkomos individualios 
internetinės pritarimo pareiškimų rinkimo 
sistemos turėtų turėti atitinkamas technines 
ir saugumo priemones, kad per visą 
procedūrą būtų užtikrintas saugus duomenų 
rinkimas, saugojimas ir perdavimas. Tuo 
tikslu Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti 
išsamias internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas. 
Komisija gali konsultuotis su Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo 
ir informacinių sistemų saugumo politiką;

(20) organizatorių grupė turėtų visuomet 
turėti galimybę sukurti savo internetinę 
sistemą pritarimo pareiškimams visoje 
Sąjungoje rinkti ir nuspręsti, kurioje 
valstybėje narėje bus saugomi dėl 
iniciatyvos surinkti duomenys. Kiekvienai 
iniciatyvai organizatorių grupė turėtų 
naudoti vieną individualią internetinę 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistemą. 
Organizatorių grupės sukurtos ir tvarkomos 
individualios internetinės pritarimo 
pareiškimų rinkimo sistemos turėtų turėti 
atitinkamas technines ir saugumo 
priemones, kad per visą procedūrą būtų 
užtikrintas saugus duomenų rinkimas, 
saugojimas ir perdavimas. Tuo tikslu 
Komisija, bendradarbiaudama su 
valstybėmis narėmis, turėtų nustatyti 
išsamias internetinių pritarimo pareiškimų 
rinkimo sistemų technines specifikacijas. 
Komisija gali konsultuotis su Europos 
Sąjungos tinklų ir informacijos apsaugos 
agentūra (ENISA), padedančia Sąjungos 
institucijoms formuoti ir įgyvendinti tinklo 
ir informacinių sistemų saugumo politiką;
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Naudojantis individualia internetine 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistema 
surinkti duomenys saugomi valstybės narės 
teritorijoje.

Organizatorių grupė visuomet turi 
galimybę sukurti savo internetinę sistemą 
pritarimo pareiškimams visoje Sąjungoje 
rinkti. Naudojantis atskira internetine 
pritarimo pareiškimų rinkimo sistema 
surinkti duomenys saugomi valstybės narės 
teritorijoje.
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