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6.3.2019 A8-0226/62

Amendement 62
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
namens de EFDD-Fractie

Verslag A8-0226/2018
György Schöpflin
Europees burgerinitiatief
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Voorstel voor een verordening
Overweging 20

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(20) Een groep organisatoren moet de 
mogelijkheid hebben om haar eigen online 
systemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen in de Unie op te zetten en 
te besluiten in welke lidstaat de voor het 
initiatief verzamelde gegevens moeten 
worden bewaard. De groep organisatoren 
dient per initiatief één individueel online 
verzamelsysteem te gebruiken. Individuele 
online verzamelsystemen die door een 
groep organisatoren worden opgezet en 
geëxploiteerd, dienen te beschikken over 
passende technische en 
veiligheidskenmerken om te waarborgen 
dat de gegevens gedurende de hele 
procedure veilig worden verzameld, 
bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten gedetailleerde technische 
specificaties vast te stellen voor de 
individuele online verzamelsystemen. De 
Commissie kan het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa), dat de 
instellingen van de Unie bijstaat bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen inzake de beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen, om 
advies vragen.

(20) Een groep organisatoren moet altijd 
de mogelijkheid hebben om haar eigen 
online systemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen in de Unie op te zetten en 
te besluiten in welke lidstaat de voor het 
initiatief verzamelde gegevens moeten 
worden bewaard. De groep organisatoren 
dient per initiatief één individueel online 
verzamelsysteem te gebruiken. Individuele 
online verzamelsystemen die door een 
groep organisatoren worden opgezet en 
geëxploiteerd, dienen te beschikken over 
passende technische en 
veiligheidskenmerken om te waarborgen 
dat de gegevens gedurende de hele 
procedure veilig worden verzameld, 
bewaard en doorgegeven. Daartoe dient de 
Commissie in samenwerking met de 
lidstaten gedetailleerde technische 
specificaties vast te stellen voor de 
individuele online verzamelsystemen. De 
Commissie kan het Agentschap van de 
Europese Unie voor netwerk- en 
informatiebeveiliging (Enisa), dat de 
instellingen van de Unie bijstaat bij het 
ontwikkelen en uitvoeren van 
beleidsmaatregelen inzake de beveiliging 
van netwerk- en informatiesystemen, om 
advies vragen.

Or. en
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Amendement 63
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Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De middels het individuele online 
verzamelsysteem verzamelde 
steunbetuigingen worden bewaard op het 
grondgebied van een lidstaat.

Een groep organisatoren heeft altijd de 
mogelijkheid om haar eigen online 
systemen voor het verzamelen van 
steunbetuigingen in de Unie op te zetten. 
De middels het individuele online 
verzamelsysteem verzamelde 
steunbetuigingen worden bewaard op het 
grondgebied van een lidstaat.

Or. en


