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Pasiūlymas dėl rezoliucijos Pakeitimas

34. mano, kad pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti viešai paskelbta 
pagrįsta nepriklausomo etikos organo 
rekomendacija, nedarant poveikio 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
ir asmens teisėms, kartu su kompetentingos 
institucijos, kuri turėtų pateikti 
paaiškinimą, jei rekomendacijų nebūtų 
visapusiškai laikomasi, sprendimu; mano, 
kad kaip pirma priemonė, jau vien 
rekomendacijų ir sprendimų paskelbimas 
ar perdavimas galėtų būti laikomas 
sankcija; pabrėžia, kad toks etikos organas 
negali pakeisti ESTT; siūlo, kad išimtiniais 
atvejais, kai kompetentinga institucija 
tinkamai pagrindžia, kad atvejui ištirti 
reikia daugiau laiko, ji gali prašyti etikos 
organo pratęsti sprendimo priėmimo 
terminą ne daugiau kaip 20 darbo dienų; 

34. mano, kad pasibaigus šiam 
laikotarpiui turėtų būti viešai paskelbta 
pagrįsta nepriklausomo etikos organo 
rekomendacija, nedarant poveikio 
Bendrajam duomenų apsaugos reglamentui 
ir asmens teisėms, kartu su kompetentingos 
institucijos, kuri turėtų pateikti 
paaiškinimą, jei rekomendacijų nebūtų 
visapusiškai laikomasi, sprendimu; mano, 
kad, kaip pirma priemonė, jau vien 
rekomendacijų ir sprendimų paskelbimas 
ar perdavimas galėtų būti laikomas 
sankcija; pabrėžia, kad toks etikos organas 
negali pakeisti ESTT; siūlo, kad išimtiniais 
atvejais, kai kompetentinga institucija 
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organo pratęsti sprendimo priėmimo 
terminą ne daugiau kaip 20 darbo dienų; 
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mano, kad šis dviejų etapų metodas turėtų 
būti taikomas visais atvejais, kai nėra 
pagrįstų priežasčių manyti, kad asmuo 
veikė iš blogų paskatų, ir rekomenduoja, 
kad tyčinio pažeidimo, didelio aplaidumo, 
įrodymų nuslėpimo, reikalavimų 
nesilaikymo ar pareigos bendradarbiauti 
nesilaikymo atvejai skiriant sankcijas būtų 
laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis, net 
jei pats pažeidimas nebevykdomas;

mano, kad šis dviejų etapų metodas turėtų 
būti taikomas visais atvejais, kai asmuo 
turi pagrįstų priežasčių manyti, kad 
informacijos atskleidimo momentu ji buvo 
tikra, ir rekomenduoja, kad tyčinio 
pažeidimo, didelio aplaidumo, įrodymų 
nuslėpimo, reikalavimų nesilaikymo ar 
pareigos bendradarbiauti nesilaikymo 
atvejai skiriant sankcijas būtų laikomi 
sunkinančiomis aplinkybėmis, net jei pats 
pažeidimas nebevykdomas;
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