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Leasú 8
Patrick Breyer, Petra De Sutter, Mounir Satouri
thar ceann Ghrúpa Verts/ALE

Tairiscint i gcomhair rúin B9-0172/2020
PPE, S&D, Renew, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL
Cosaint Eorpach d’oibrithe trasteorann agus séasúracha i gcomhthéacs ghéarchéim COVID-
19

Tairiscint i gcomhair rúin
Mír 19

Tairiscint i gcomhair rúin Leasú

19. á mheas, dá mbunófaí córas 
digiteach dinimiciúil maidir le sainaithint 
agus malartú sonraí idir na Ballstáit, go 
bhfhéadfadh sé cuidiú leis an gcomhrac i 
gcoinne mí-úsáid agus saincheisteanna a 
bhaineann le cearta oibrithe trasteorann 
agus séasúracha agus le hobair 
neamhdhearbhaithe, agus cuidiú le 
cumhdach an chórais slándála sóisialta atá 
freagrach a chinneadh; á iarraidh ar an 
gCoimisiún, sa chomhthéacs sin, measúnú 
tionchair uileghabhálach a ullmhú maidir le 
huimhir slándála sóisialta Eorpach a 
thabhairt isteach d’fhonn togra a sheoladh;

19. á mheas, dá mbunófaí córas 
digiteach agus dinimiciúil maidir le 
malartú sonraí idir na Ballstáit, go 
bhféadfadh sé cuidiú leis an gcomhrac i 
gcoinne mí-úsáidí agus saincheisteanna a 
bhaineann le cearta oibrithe trasteorann 
agus séasúracha agus le hobair 
neamhdhearbhaithe, agus go bhféadfadh sé 
cuidiú le cumhdach an chórais slándála 
sóisialta atá freagrach a chinneadh; á 
iarraidh ar an gCoimisiún, sa chomhthéacs 
sin, measúnú tionchair uileghabhálach a 
ullmhú maidir le hUimhir Slándála 
Sóisialta Eorpach a thabhairt isteach 
d’fhonn togra a sheoladh; á chur in iúl go 
láidir nach bhféadfar aon sonraí 
pearsanta a úsáid ach amháin chun na 
críche sainiúla dá bhfuil siad beartaithe 
agus gurb iad na húdaráis atá inniúil i 
leith slándáil shóisialta amháin a 
fhéadfaidh iad a úsáid, i gcomhréir leis 
an Rialachán Ginearálta maidir le 
Cosaint Sonraí1,
_____________________
1 Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint 
na hEorpa agus ón gComhairle an 27 
Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a 
chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a 
phróiseáil agus maidir le 
saorghluaiseacht sonraí den sórt sin (IO 
L 119, 4.5.2016, lch. 1).
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