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6.3.2019 A8-0226/62

Pozmeňujúci návrh 62
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Skupina organizátorov by mala mať 
možnosť zriadiť svoje vlastné online 
systémy na zber vyhlásení o podpore v 
rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom 
členskom štáte sa budú zozbierané údaje 
uchovávať. Skupina organizátorov by mala 
pri každej iniciatíve používať jeden 
individuálny online systém na zber 
vyhlásení. Individuálne online systémy na 
zber vyhlásení zriadené a prevádzkované 
skupinou organizátorov by mali mať 
primerané bezpečnostné a technické prvky 
na zaistenie bezpečného zberu, 
uchovávania a prenosu údajov počas 
celého postupu. Na tento účel by Komisia 
mala v spolupráci s členskými štátmi 
vypracovať podrobné technické 
špecifikácie pre individuálne online 
systémy na zber vyhlásení. Komisia môže 
požiadať o poradenstvo Agentúru 
Európskej únie pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha 
inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní 
politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a 
informačných systémov.

(20) Skupina organizátorov by mala mať 
vždy možnosť zriadiť svoje vlastné online 
systémy na zber vyhlásení o podpore v 
rámci celej Únie a rozhodnúť, v ktorom 
členskom štáte sa budú zozbierané údaje 
uchovávať. Skupina organizátorov by mala 
pri každej iniciatíve používať jeden 
individuálny online systém na zber 
vyhlásení. Individuálne online systémy na 
zber vyhlásení zriadené a prevádzkované 
skupinou organizátorov by mali mať 
primerané bezpečnostné a technické prvky 
na zaistenie bezpečného zberu, 
uchovávania a prenosu údajov počas 
celého postupu. Na tento účel by Komisia 
mala v spolupráci s členskými štátmi 
vypracovať podrobné technické 
špecifikácie pre individuálne online 
systémy na zber vyhlásení. Komisia môže 
požiadať o poradenstvo Agentúru 
Európskej únie pre sieťovú a informačnú 
bezpečnosť (ENISA), ktorá pomáha 
inštitúciám Únie pri tvorbe a vykonávaní 
politík týkajúcich sa bezpečnosti sietí a 
informačných systémov.
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6.3.2019 A8-0226/63

Pozmeňujúci návrh 63
Fabio Massimo Castaldo, Eleonora Evi, Rosa D'Amato, Rolandas Paksas, Isabella 
Adinolfi
v mene skupiny EFDD

Správa A8-0226/2018
György Schöpflin
Európska iniciatíva občanov
(COM(2017)0482 – C8-0308/2017 – 2017/0220(COD))

Návrh nariadenia
Článok 11 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Údaje získané prostredníctvom 
individuálneho online systému na zber 
vyhlásení sa uchovávajú na území 
členského štátu.

Skupina organizátorov musí mať vždy 
možnosť zriadiť svoje vlastné online 
systémy na zber vyhlásení o podpore v 
rámci celej Únie. Údaje získané 
prostredníctvom individuálneho online 
systému na zber vyhlásení sa uchovávajú 
na území členského štátu.
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