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EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL

22.3.2021 B9-0211/1

Τροπολογία 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

2. καταλήγει στο συμπέρασμα ότι, 
δύο έτη μετά την έναρξη εφαρμογής του, ο 
ΓΚΠΔ υπήρξε συνολικά επιτυχής και 
συμφωνεί με την Επιτροπή ότι δεν είναι 
αναγκαίο στο παρόν στάδιο να 
επικαιροποιηθεί ή να αναθεωρηθεί η 
νομοθεσία·

2. λαμβάνει υπό σημείωση την 
εκτίμηση της Επιτροπής ότι, δύο έτη μετά 
την έναρξη εφαρμογής του, ο ΓΚΠΔ 
υπήρξε συνολικά επιτυχής· επισημαίνει, 
ωστόσο, τα προβλήματα και τις 
αδυναμίες που εντοπίστηκαν από τα 
ενδιαφερόμενα μέρη και επιβεβαιώθηκαν 
από την Επιτροπή· διαφωνεί, συνεπώς, με 
την Επιτροπή ότι δεν είναι αναγκαίο στο 
παρόν στάδιο να επικαιροποιηθεί ή να 
αναθεωρηθεί η νομοθεσία και ζητεί 
επείγουσα, στοχοθετημένη αναθεώρηση 
με σκοπό την επίλυση των προβλημάτων 
και των αδυναμιών που έχουν εντοπιστεί·
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22.3.2021 B9-0211/2

Τροπολογία 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 2 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 2α. υπογραμμίζει ότι ενώ ο ΓΚΠΔ 
καθίσταται, σε ορισμένους τομείς, 
ανταγωνιστικός παράγοντας για την ΕΕ, 
δεν έχει διευκολύνει την άσκηση νέων 
ατομικών δικαιωμάτων όπως είχε 
προβλεφθεί αρχικά και παρεμποδίζει τις 
προσπάθειές μας στον παγκόσμιο αγώνα 
για μελλοντικές στρατηγικές τεχνολογίες 
με υψηλή προστιθέμενη αξία για την 
κοινωνία, περιορίζοντας άσκοπα τη 
χρήση των διαθέσιμων δεδομένων από 
τις επιχειρήσεις· ζητεί, ως εκ τούτου, από 
το ΕΣΠΔ να παράσχει διευκρινίσεις 
σχετικά με τη νομοθεσία, προκειμένου να 
καταστεί δυνατή η ανάπτυξη αυτών των 
νέων τεχνολογιών·
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22.3.2021 B9-0211/3

Τροπολογία 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 3

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

3. αναγνωρίζει ότι, μέχρι την επόμενη 
αξιολόγηση της Επιτροπής, η εστίαση 
πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στη 
βελτίωση της εφαρμογής και σε δράσεις 
για την ενίσχυση της επιβολής του ΓΚΠΔ·

3. αναγνωρίζει ότι η εστίαση, μέχρι 
την επόμενη αξιολόγηση της Επιτροπής, 
πρέπει να εξακολουθήσει να βρίσκεται στη 
βελτίωση της εφαρμογής και σε δράσεις 
για την ενίσχυση της επιβολής του ΓΚΠΔ· 
παροτρύνει εν τω μεταξύ την Επιτροπή 
να μελετήσει τις επιπτώσεις του ΓΚΠΔ 
στις καινοτόμες και αναδυόμενες 
τεχνολογίες που παράγονται στην 
Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένων τυχόν 
ακούσιων εμποδίων που μπορεί να έχει 
δημιουργήσει στην ανάπτυξη τεχνολογιών 
όπως η τεχνολογία αλυσίδας συστοιχιών 
(blockchain), η τεχνητή νοημοσύνη ή το 
διαδίκτυο των πραγμάτων, να εξαλείψει 
όλες τις νομοθετικές αδυναμίες και να 
υποβάλει σχέδια για μια διεξοδικότερη 
αναθεώρηση της νομοθεσίας·
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22.3.2021 B9-0211/4

Τροπολογία 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 6

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

6. υπενθυμίζει ότι από την έναρξη 
εφαρμογής του ΓΚΠΔ, ως «συγκατάθεση» 
νοείται οποιαδήποτε ελεύθερη, 
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει δήλωση βουλήσεως του 
υποκειμένου των δεδομένων· υπογραμμίζει 
ότι τούτο ισχύει και για την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες· σημειώνει ότι 
η λήψη έγκυρης συγκατάθεσης 
εξακολουθεί να υπονομεύεται από τη 
χρήση «σκούρων μοτίβων», διάχυτου 
εντοπισμού και από άλλες 
αντιδεοντολογικές πρακτικές· εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα 
άτομα συχνά υφίστανται οικονομική πίεση 
για να δώσουν συγκατάθεση ως 
αντάλλαγμα για εκπτώσεις ή άλλες 
εμπορικές προσφορές, ή αναγκάζονται να 
δώσουν συγκατάθεση ρυθμίζοντας την 
πρόσβαση σε μια υπηρεσία μέσω 
διατάξεων δέσμευσης, κατά παράβαση του 
άρθρου 7 του ΓΚΠΔ· υπενθυμίζει τους 
εναρμονισμένους κανόνες του ΕΣΠΔ 
σχετικά με το τι συνιστά έγκυρη 
συγκατάθεση, οι οποίοι αντικαθιστούν τις 
διαφορετικές ερμηνείες πολλών εθνικών 
ΑΠΔ και αποφεύγουν τον κατακερματισμό 
εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
υπενθυμίζει επίσης τις κατευθυντήριες 

6. υπενθυμίζει ότι από την έναρξη 
εφαρμογής του ΓΚΠΔ, ως «συγκατάθεση» 
νοείται οποιαδήποτε ελεύθερη, 
συγκεκριμένη, ρητή και εν πλήρει 
επιγνώσει δήλωση βουλήσεως του 
υποκειμένου των δεδομένων· υπογραμμίζει 
ότι τούτο ισχύει και για την οδηγία για την 
προστασία της ιδιωτικής ζωής στις 
ηλεκτρονικές επικοινωνίες· σημειώνει ότι 
η λήψη έγκυρης συγκατάθεσης 
εξακολουθεί να υπονομεύεται από τη 
χρήση «σκούρων μοτίβων», διάχυτου 
εντοπισμού και από άλλες 
αντιδεοντολογικές πρακτικές· εκφράζει 
την ανησυχία του για το γεγονός ότι τα 
άτομα συχνά υφίστανται οικονομική πίεση 
για να δώσουν συγκατάθεση ως 
αντάλλαγμα για εκπτώσεις ή άλλες 
εμπορικές προσφορές, ή αναγκάζονται να 
δώσουν συγκατάθεση ρυθμίζοντας την 
πρόσβαση σε μια υπηρεσία μέσω 
διατάξεων δέσμευσης, κατά παράβαση του 
άρθρου 7 του ΓΚΠΔ· επισημαίνει την 
ανάγκη επανεξέτασης της έννοιας της «εν 
επιγνώσει συγκατάθεσης» με σκοπό την 
εξεύρεση μιας λειτουργικής λύσης για τις 
αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η ΤΝ, με 
τα διασυνδεδεμένα και αυτόνομα 
στοιχεία της, ιδίως για περιπτώσεις όπου 
τα δεδομένα υποβάλλονται σε 
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γραμμές του ΕΣΠΔ και της Επιτροπής 
σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις 
στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων 
έχει αρχικά δώσει τη συγκατάθεσή του, 
αλλά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
για σκοπό διαφορετικό από τον σκοπό για 
τον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων 
έδωσε τη συγκατάθεσή του, η αρχική 
συγκατάθεση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει 
περαιτέρω επεξεργασία, δεδομένου ότι η 
συγκατάθεση πρέπει να είναι εν επιγνώσει 
και συγκεκριμένη για να είναι έγκυρη· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις επικείμενες 
κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονική 
έρευνα, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν την 
έννοια της αιτιολογικής σκέψης 50 του 
ΓΚΠΔ·

επεξεργασία για έναν ή περισσότερους 
συγκεκριμένους σκοπούς, όπως οι 
υψηλής συχνότητας επικοινωνίες μεταξύ 
πολλαπλών παραγόντων, οι επικοινωνίες 
από μηχανή προς μηχανή (M2M) ή οι 
επικοινωνίες προς πάσα κατεύθυνση 
(vehicle-to-everything, V2X), και για τις 
οποίες η εξασφάλιση έγκυρης 
συγκατάθεσης μπορεί διαφορετικά να 
αποδειχθεί αδύνατη· υπενθυμίζει τους 
εναρμονισμένους κανόνες του ΕΣΠΔ 
σχετικά με το τι συνιστά έγκυρη 
συγκατάθεση, οι οποίοι αντικαθιστούν τις 
διαφορετικές ερμηνείες πολλών εθνικών 
ΑΠΔ και αποφεύγουν τον κατακερματισμό 
εντός της ψηφιακής ενιαίας αγοράς· 
υπενθυμίζει επίσης τις κατευθυντήριες 
γραμμές του ΕΣΠΔ και της Επιτροπής 
σύμφωνα με τις οποίες, σε περιπτώσεις 
στις οποίες το υποκείμενο των δεδομένων 
έχει αρχικά δώσει τη συγκατάθεσή του, 
αλλά τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία 
για σκοπό διαφορετικό από τον σκοπό για 
τον οποίο το υποκείμενο των δεδομένων 
έδωσε τη συγκατάθεσή του, η αρχική 
συγκατάθεση δεν μπορεί να νομιμοποιήσει 
περαιτέρω επεξεργασία, δεδομένου ότι η 
συγκατάθεση πρέπει να είναι εν επιγνώσει 
και συγκεκριμένη για να είναι έγκυρη· 
λαμβάνει υπό σημείωση τις επικείμενες 
κατευθυντήριες γραμμές του ΕΣΠΔ 
σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα για επιστημονική 
έρευνα, οι οποίες θα αποσαφηνίσουν την 
έννοια της αιτιολογικής σκέψης 50 του 
ΓΚΠΔ· καλεί το ΕΣΠΔ να παρέχει 
κατευθυντήριες γραμμές για μια φιλική 
προς τον χρήστη και διαφανή διαδικασία 
αδειοδότησης με σκοπό τη μείωση του 
αριθμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ 
των παρόχων υπηρεσιών και των τελικών 
χρηστών («κόπωση από τα cookies»), 
επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα ισορροπία 
μεταξύ της προστασίας των υποκειμένων 
των δεδομένων και της ασφαλούς 
επεξεργασίας των δεδομένων 
επικοινωνίας με βάση την επεξεργασία 
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ψευδωνυμοποιημένων δεδομένων·
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22.3.2021 B9-0211/5

Τροπολογία 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 20

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

20. υπογραμμίζει τη σημασία του 
μηχανισμού ενιαίας εξυπηρέτησης για την 
παροχή ασφάλειας δικαίου και τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης τόσο για 
εταιρείες όσο και για τους πολίτες· 
εκφράζει, ωστόσο, έντονη ανησυχία 
σχετικά με τη λειτουργία του μηχανισμού, 
ιδίως όσον αφορά τον ρόλο των ΑΠΔ της 
Ιρλανδίας και του Λουξεμβούργου· 
σημειώνει ότι οι εν λόγω ΑΠΔ είναι 
υπεύθυνες για τον χειρισμό μεγάλου 
αριθμού υποθέσεων, καθώς πολλές 
εταιρείες τεχνολογίας έχουν καταχωρίσει 
ως έδρα τους στην ΕΕ την Ιρλανδία και 
το Λουξεμβούργο· εκφράζει ιδιαίτερη 
ανησυχία για το γεγονός ότι η ιρλανδική 
αρχή προστασίας δεδομένων κλείνει 
γενικά τις περισσότερες υποθέσεις με 
διακανονισμό αντί επιβολής κυρώσεων 
και για το γεγονός ότι οι υποθέσεις που 
παραπέμφθηκαν στην Ιρλανδία το 2018 
δεν έχουν καν φθάσει στο στάδιο του 
σχεδίου απόφασης σύμφωνα με το 
άρθρο 60 παράγραφος 3 του ΓΚΠΔ· καλεί 
τις εν λόγω ΑΠΔ να επισπεύσουν τις εν 
εξελίξει έρευνές τους για σημαντικές 
υποθέσεις, προκειμένου να δείξουν στους 
πολίτες της ΕΕ ότι η προστασία των 
δεδομένων αποτελεί εκτελεστό δικαίωμα 
στην ΕΕ· επισημαίνει ότι η επιτυχία αυτού 

20. υπογραμμίζει τη σημασία του 
μηχανισμού ενιαίας εξυπηρέτησης για την 
παροχή ασφάλειας δικαίου και τη μείωση 
της διοικητικής επιβάρυνσης τόσο για 
εταιρείες όσο και για τους πολίτες· καλεί 
τις ΑΠΔ να επισπεύσουν τις εν εξελίξει 
έρευνές τους για σημαντικές υποθέσεις, 
προκειμένου να δείξουν στους πολίτες της 
ΕΕ ότι η προστασία των δεδομένων 
αποτελεί εκτελεστό δικαίωμα στην ΕΕ· 
επισημαίνει ότι η επιτυχία αυτού του 
«μηχανισμού ενιαίας εξυπηρέτησης» 
εξαρτάται από τον χρόνο και την 
προσπάθεια που μπορούν να αφιερώσουν 
οι ΑΠΔ για τη διαχείριση και τη 
συνεργασία σε μεμονωμένες 
διασυνοριακές υποθέσεις στο ΕΣΠΔ, και 
ότι η έλλειψη πόρων έχει άμεσες συνέπειες 
ως προς τον βαθμό στον οποίο ο εν λόγω 
μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει 
σωστά·
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του «μηχανισμού ενιαίας εξυπηρέτησης» 
εξαρτάται από τον χρόνο και την 
προσπάθεια που μπορούν να αφιερώσουν 
οι ΑΠΔ για τη διαχείριση και τη 
συνεργασία σε μεμονωμένες 
διασυνοριακές υποθέσεις στο ΕΣΠΔ, και 
ότι η έλλειψη πολιτικής βούλησης και 
πόρων έχει άμεσες συνέπειες ως προς τον 
βαθμό στον οποίο ο εν λόγω μηχανισμός 
μπορεί να λειτουργήσει σωστά·

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Τροπολογία 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

26. καλεί το ΕΣΠΔ να εναρμονίσει 
στην πράξη την εφαρμογή των απαιτήσεων 
προστασίας των δεδομένων μέσω της 
εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάγκη 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία 
πληροφοριών για τα υποκείμενα των 
δεδομένων (άρθρα 12-14), την άσκηση των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των 
δεδομένων (άρθρα 15-18, 20-21) και την 
εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας· καλεί 
το ΕΣΠΔ να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές που ταξινομούν τις διάφορες 
νόμιμες περιπτώσεις χρήσης για την 
κατάρτιση προφίλ ανάλογα με τους 
κινδύνους που ενέχουν για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων, μαζί με συστάσεις για 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
και με σαφή οριοθέτηση των περιπτώσεων 
παράνομης χρήσης· καλεί το ΕΣΠΔ να 
επανεξετάσει τη γνώμη αριθ. 05/2014 της 
ομάδας εργασίας του άρθρου 29, της 10ης 
Απριλίου 2014, σχετικά με τις «τεχνικές 
ανωνυμοποίησης» και να καταρτίσει 
κατάλογο σαφών κριτηρίων προκειμένου 
να επιτευχθεί η ανωνυμοποίηση· 
ενθαρρύνει το ΕΣΠΔ να αποσαφηνίσει την 
επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς 

26. καλεί το ΕΣΠΔ να εναρμονίσει 
στην πράξη την εφαρμογή των απαιτήσεων 
προστασίας των δεδομένων μέσω της 
εκπόνησης κατευθυντήριων γραμμών, 
μεταξύ άλλων όσον αφορά την ανάγκη 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία 
πληροφοριών για τα υποκείμενα των 
δεδομένων (άρθρα 12-14), την άσκηση των 
δικαιωμάτων των υποκειμένων των 
δεδομένων (άρθρα 15-18, 20-21) και την 
εφαρμογή της αρχής της λογοδοσίας· καλεί 
το ΕΣΠΔ να εκδώσει κατευθυντήριες 
γραμμές που ταξινομούν τις διάφορες 
νόμιμες περιπτώσεις χρήσης για την 
κατάρτιση προφίλ ανάλογα με τους 
κινδύνους που ενέχουν για τα δικαιώματα 
και τις ελευθερίες των υποκειμένων των 
δεδομένων, μαζί με συστάσεις για 
κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, 
και με σαφή οριοθέτηση των περιπτώσεων 
παράνομης χρήσης· καλεί το ΕΣΠΔ να 
επανεξετάσει τη γνώμη αριθ. 05/2014 της 
ομάδας εργασίας του άρθρου 29, της 10ης 
Απριλίου 2014, σχετικά με τις «τεχνικές 
ανωνυμοποίησης» και να καταρτίσει 
κατάλογο σαφών κριτηρίων προκειμένου 
να επιτευχθεί η ανωνυμοποίηση· 
ενθαρρύνει το ΕΣΠΔ να αποσαφηνίσει την 
επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς 
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ανθρώπινου δυναμικού· λαμβάνει υπό 
σημείωση το συμπέρασμα του ΕΣΠΔ ότι 
θα πρέπει να διατηρηθεί η ανάγκη 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στον 
ΓΚΠΔ, καθώς οι κίνδυνοι για τα 
υποκείμενα των δεδομένων δεν 
σχετίζονται με το μέγεθος των υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων· ζητεί καλύτερη 
χρήση του μηχανισμού βάσει του οποίου η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
το ΕΣΠΔ σχετικά με τα θέματα που 
καλύπτονται από τον ΓΚΠΔ·

ανθρώπινου δυναμικού· λαμβάνει υπό 
σημείωση το συμπέρασμα του ΕΣΠΔ ότι 
θα πρέπει να διατηρηθεί η ανάγκη 
αξιολόγησης των κινδύνων που 
σχετίζονται με την επεξεργασία 
δεδομένων, όπως προβλέπεται στον 
ΓΚΠΔ, καθώς οι κίνδυνοι για τα 
υποκείμενα των δεδομένων δεν 
σχετίζονται με το μέγεθος των υπευθύνων 
επεξεργασίας δεδομένων· ζητεί καλύτερη 
χρήση του μηχανισμού βάσει του οποίου η 
Επιτροπή μπορεί να ζητεί συμβουλές από 
το ΕΣΠΔ σχετικά με τα θέματα που 
καλύπτονται από τον ΓΚΠΔ· ζητεί να 
πλαισιωθεί το ΕΣΠΔ από ένα συμβούλιο 
ενδιαφερόμενων φορέων από τους τομείς 
της έρευνας, της βιομηχανίας, των 
καταναλωτών και άλλων οργανώσεων 
της κοινωνίας των πολιτών, καθώς και 
από θρησκευτικές ενώσεις·

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Τροπολογία 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 26α. καλεί το ΕΣΠΔ να αξιολογήσει 
κριτικά τον δικό του ρόλο και τον 
αντίκτυπο των κατευθυντήριων γραμμών 
του στη βιομηχανία και στην οικονομία 
δεδομένων συνολικά, εντοπίζοντας τομείς 
όπου η ερμηνεία του υπερβαίνει το 
γράμμα του ΓΚΠΔ και την πρόθεση του 
νομοθέτη· ενθαρρύνει το ΕΣΠΔ να δράσει 
επίσης ως πάροχος υπηρεσιών που ευνοεί 
την καινοτομία σε ολόκληρη την Ευρώπη·

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Τροπολογία 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 26 β (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 26β. σημειώνει ότι ο ΓΚΠΔ δεν 
καλύπτει ειδικά τομεακά θέματα, γεγονός 
το οποίο έχει οδηγήσει σε μια κατάσταση 
όπου η συγκεκριμένη εφαρμογή του 
ΓΚΠΔ σε ορισμένους τομείς παραμένει 
ασαφής· καλεί το ΕΣΠΔ να υποβάλει 
σαφείς τομεακές κατευθύνσεις για τομείς 
όπως η υγειονομική περίθαλψη και οι 
χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες· 
επισημαίνει ότι η χρήση κωδίκων 
δεοντολογίας θα μπορούσε επίσης να 
βοηθήσει στην επίλυση της ανασφάλειας 
δικαίου·

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Τροπολογία 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

27. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 ανέδειξε την ανάγκη για ασφαλείς 
οδηγίες από τις ΑΠΔ και το ΕΣΠΔ σχετικά 
με την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή 
του ΓΚΠΔ στις πολιτικές δημόσιας υγείας· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
κατευθυντήριες γραμμές 03/2020 σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν την υγεία για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 και τις 
κατευθυντήριες γραμμές 04/2020 σχετικά 
με τη χρήση δεδομένων θέσης και 
εργαλείων ιχνηλάτησης επαφών στο 
πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-
19· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει 
την πλήρη συμμόρφωση με τον ΓΚΠΔ 
κατά τη δημιουργία του κοινού 
ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων υγείας·

27. σημειώνει ότι η πανδημία COVID-
19 ανέδειξε την ανάγκη για ασφαλείς 
οδηγίες από τις ΑΠΔ και το ΕΣΠΔ σχετικά 
με την κατάλληλη εφαρμογή και επιβολή 
του ΓΚΠΔ στις πολιτικές δημόσιας υγείας· 
υπενθυμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τις 
κατευθυντήριες γραμμές 03/2020 σχετικά 
με την επεξεργασία δεδομένων που 
αφορούν την υγεία για σκοπούς 
επιστημονικής έρευνας στο πλαίσιο της 
έξαρσης της νόσου COVID-19 και τις 
κατευθυντήριες γραμμές 04/2020 σχετικά 
με τη χρήση δεδομένων θέσης και 
εργαλείων ιχνηλάτησης επαφών στο 
πλαίσιο της έξαρσης της νόσου COVID-
19· επισημαίνει ότι σημαντική 
επιστημονική έρευνα διεξάγεται και από 
κερδοσκοπικές εταιρείες· ζητεί συνεπώς 
την ευρεία ερμηνεία της διάταξης περί 
«επιστημονικής έρευνας», καθώς και μια 
συνεκτική προσέγγιση όσον αφορά τη 
χρήση των ευαίσθητων δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα·

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/10

Τροπολογία 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Πρόταση ψηφίσματος B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
εξ ονόματος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών 
Υποθέσεων
Έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής για την εφαρμογή του γενικού κανονισμού για την 
προστασία δεδομένων δύο έτη μετά την εφαρμογή του

Πρόταση ψηφίσματος
Παράγραφος 27 α (νέα)

Πρόταση ψηφίσματος Τροπολογία

 27α. υπογραμμίζει τη σημασία, στο 
πλαίσιο της πανδημίας COVID-19, της 
δευτερεύουσας χρήσης των δεδομένων 
στην υγειονομική περίθαλψη και, ως εκ 
τούτου, ζητεί την ευρύτερη ερμηνεία της 
συγκατάθεσης που θα επιτρέπει και 
άλλους σκοπούς από αυτούς που 
προβλέπονταν αρχικά· υπογραμμίζει, 
επιπλέον, ότι η ενισχυμένη εναρμόνιση 
στον τομέα της επεξεργασίας δεδομένων 
προσωπικού χαρακτήρα είναι καίριας 
σημασίας για ερευνητικούς σκοπούς· 
καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μια σειρά 
κανόνων για τα υγειονομικά δεδομένα, 
ώστε να υπάρξει ισορροπία μεταξύ της 
προστασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και της δυνατότητας των 
ευρωπαϊκών χώρων δεδομένων να 
εκπαιδεύουν την ευρωπαϊκή ΤΝ, να 
διεξάγουν έρευνα στον τομέα της υγείας 
και να βελτιώνουν τις υγειονομικές 
υπηρεσίες για τους πολίτες·

Or. en


