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Amendamentul 1
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Considerentul N

Propunerea de rezoluție Amendamentul

N. întrucât oamenii din păturile sociale 
mai joase tind să aibă nevoi mai mari în 
materie de sănătate și sunt și mai expuși la 
excludere în urma digitalizării asistenței 
medicale,

N. întrucât oamenii din păturile sociale 
mai joase, care lucrează în condiții 
precare sau dificile mai des decât restul 
populației, tind să aibă nevoi mai mari în 
materie de sănătate și sunt și mai expuși la 
excludere în urma digitalizării asistenței 
medicale,
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Amendamentul 2
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 3 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3a. observă, de asemenea, că dacă nu 
se va combate decalajul digital, acesta va 
duce la extinderea zonelor lipsite de 
servicii medicale;
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Amendamentul 3
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Sandra Pereira, João Ferreira, Anne-Sophie 
Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 13

Propunerea de rezoluție Amendamentul

13. recunoaște că există interese 
economice semnificative implicate în 
exploatarea datelor din sectorul sănătății și 
al asistenței medicale; invită, așadar, 
Comisia și statele membre să definească 
clar responsabilitățile privind guvernanța 
datelor, creând o nouă paradigmă public-
privată;

13. recunoaște că există interese 
economice semnificative implicate în 
exploatarea datelor din sectorul sănătății și 
al asistenței medicale; invită, așadar, 
Comisia și statele membre să definească 
clar responsabilitățile privind guvernanța 
datelor, asigurând protecția adecvată a 
datelor medicale, precum și stocarea și 
prelucrarea lor exclusivă de către 
autoritățile publice;

Or. en
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Amendamentul 4
Kateřina Konečná, Manuel Bompard, Anne-Sophie Pelletier
în numele Grupului GUE/NGL

Propunere de rezoluție B9-0239/2019
Bartosz Arłukowicz, Sara Cerdas, Frédérique Ries, Margrete Auken, Luisa Regimenti, 
Joanna Kopcińska, Kateřina Konečná
în numele Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
Modalitățile de a face posibilă transformarea digitală a serviciilor de sănătate și de asistență în 
cadrul pieței unice digitale; autonomizarea cetățenilor și construirea unei societăți mai 
sănătoase

Propunere de rezoluție
Punctul 16

Propunerea de rezoluție Amendamentul

16. este de acord cu opinia Comisiei 
conform căreia cetățenii ar trebui să aibă 
acces sigur la un registru electronic global 
al datelor lor medicale și că aceștia ar 
trebui să-și mențină controlul asupra 
datelor medicale personale și să le poată 
comunica în siguranță părților autorizate, 
interzicându-se, în același timp, accesul 
neautorizat, în conformitate cu legislația 
privind protecția datelor;

16. este de acord cu opinia Comisiei 
conform căreia cetățenii ar trebui să aibă 
acces sigur la un registru electronic global 
al datelor lor medicale și că aceștia ar 
trebui să-și mențină controlul asupra 
datelor medicale personale și să le poată 
comunica în siguranță părților autorizate, 
interzicându-se, în același timp, accesul 
neautorizat, în conformitate cu legislația 
privind protecția datelor; observă, în plus, 
că datele ar trebui stocate pe servere 
locale sigure și prelucrate de către 
organisme independente;
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