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22.3.2021 B9-0211/1

Amendamentul 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 2

Propunerea de rezoluție Amendamentul

2. concluzionează că, la doi ani de la 
începerea aplicării sale, RGPD este, în 
general, un succes și este de acord cu 
Comisia că, în acest stadiu, nu este necesar 
să se actualizeze sau să se revizuiască 
legislația;

2. ia act de evaluarea Comisiei 
potrivit căreia, la doi ani de la începerea 
aplicării sale, RGPD este un succes 
general; subliniază totuși problemele și 
deficiențele identificate de părțile 
interesate și confirmate de Comisie; nu 
este de acord, prin urmare, cu Comisia că, 
în acest stadiu, nu este necesar să se 
actualizeze sau să se revizuiască legislația 
și solicită o revizuire urgentă, bine țintită, 
menită să remedieze problemele și 
deficiențele identificate;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Amendamentul 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 2 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 2a. subliniază că, deși devine, în unele 
domenii, un facilitator al competitivității 
pentru UE, RGPD nu a facilitat 
exercitarea de noi drepturi individuale așa 
cum se anticipase inițial și contravine 
eforturilor noastre în cursa globală 
pentru viitoarele tehnologii strategice cu 
mare valoare adăugată pentru societate 
prin aceea că impune restricții inutile 
întreprinderilor în utilizarea datelor 
disponibile; solicită deci CEPD să dea 
clarificări cu privire la lege pentru a 
permite totuși acestor noi tehnologii să se 
poată dezvolta;

Or. en



AM\1227393RO.docx PE690.743v01-00

RO Unită în diversitate RO

22.3.2021 B9-0211/3

Amendamentul 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 3

Propunerea de rezoluție Amendamentul

3. recunoaște că, până la următoarea 
evaluare a Comisiei, va trebui să se pună în 
continuare accentul pe îmbunătățirea 
punerii în aplicare și pe acțiunile de 
asigurare a respectării RGPD;

3. recunoaște că, până la următoarea 
evaluare a Comisiei, va trebui să se pună în 
continuare accentul pe îmbunătățirea 
punerii în aplicare și pe acțiunile de 
asigurare a respectării RGPD; solicită 
insistent Comisiei ca, între timp, să 
studieze efectele RGPD asupra 
tehnologiilor inovatoare și emergente 
produse în Europa, inclusiv eventualele 
obstacole neintenționate pe care le-ar fi 
putut crea în calea dezvoltării unor 
tehnologii precum cea blockchain, 
inteligența artificială sau internetul 
obiectelor, să elimine toate deficiențele 
legislative și să prezinte planuri pentru o 
revizuire mai cuprinzătoare a legislației;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Amendamentul 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 6

Propunerea de rezoluție Amendamentul

6. reamintește că, de la începutul 
aplicării RGPD, „consimțământ” înseamnă 
orice manifestare de voință liberă, 
specifică, informată și lipsită de 
ambiguitate a dorințelor persoanei vizate; 
subliniază că acest lucru este valabil și 
pentru Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice; ia act de faptul 
că implementarea consimțământului valabil 
continuă să fie compromisă de utilizarea 
unor practici înșelătoare și de urmărire 
omniprezentă și a altor practici lipsite de 
etică; este preocupat de faptul că 
persoanele sunt adesea supuse unei 
presiuni financiare pentru a-și da 
consimțământul, în schimbul unor reduceri 
sau al altor oferte comerciale, sau sunt 
obligate să își dea consimțământul 
condiționându-li-se accesul la un serviciu 
prin dispoziții de legare, cu încălcarea 
articolului 7 din RGPD; reamintește că 
CEPD a armonizat normele privind 
definirea consimțământului valabil, 
înlocuind interpretările diferite date de 
diferitele autorități naționale pentru 
protecția datelor și evitând fragmentarea pe 
piața unică digitală; reamintește, de 
asemenea, orientările CEPD și ale 
Comisiei care stabilesc că, pentru cazurile 
în care persoana vizată și-a dat inițial 
consimțământul, dar datele cu caracter 

6. reamintește că, de la începutul 
aplicării RGPD, „consimțământ” înseamnă 
orice manifestare de voință liberă, 
specifică, informată și lipsită de 
ambiguitate a dorințelor persoanei vizate; 
subliniază că acest lucru este valabil și 
pentru Directiva asupra confidențialității și 
comunicațiilor electronice; ia act de faptul 
că implementarea consimțământului valabil 
continuă să fie compromisă de utilizarea 
unor practici înșelătoare și de urmărire 
omniprezentă și a altor practici lipsite de 
etică; este preocupat de faptul că 
persoanele sunt adesea supuse unei 
presiuni financiare pentru a-și da 
consimțământul, în schimbul unor reduceri 
sau al altor oferte comerciale, sau sunt 
obligate să își dea consimțământul 
condiționându-li-se accesul la un serviciu 
prin dispoziții de legare, cu încălcarea 
articolului 7 din RGPD; subliniază 
necesitatea de a reexamina conceptul de 
„consimțământ în cunoștință de cauză” în 
vederea găsirii unei soluții viabile pentru 
tehnologiile emergente, cum ar fi IA, cu 
elementele sale interconectate și 
autonome, în special pentru scenarii în 
care datele sunt prelucrate pentru unul 
sau mai multe scopuri specifice, cum ar fi 
comunicațiile de înaltă frecvență între 
mai mulți actori, comunicațiile între 
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personal sunt prelucrate ulterior într-un alt 
scop decât scopul pentru care persoana 
vizată și-a dat consimțământul, 
consimțământul inițial nu poate legitima 
prelucrarea ulterioară, întrucât 
consimțământul trebuie să fie în cunoștință 
de cauză și specific pentru a fi valabil; 
constată că CEPD va prezenta orientări 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru cercetarea științifică, iar 
aceste orientări vor clarifica sensul 
considerentului 50 din RGPD;

obiecte (M2M) sau de la vehicul către alți 
receptori (V2X) și pentru care obținerea 
consimțământului valabil se poate dovedi, 
în caz contrar, imposibilă; reamintește că 
CEPD a armonizat normele privind 
definirea consimțământului valabil, 
înlocuind interpretările diferite date de 
diferitele autorități naționale pentru 
protecția datelor și evitând fragmentarea pe 
piața unică digitală; reamintește, de 
asemenea, orientările CEPD și ale 
Comisiei care stabilesc că, pentru cazurile 
în care persoana vizată și-a dat inițial 
consimțământul, dar datele cu caracter 
personal sunt prelucrate ulterior într-un alt 
scop decât scopul pentru care persoana 
vizată și-a dat consimțământul, 
consimțământul inițial nu poate legitima 
prelucrarea ulterioară, întrucât 
consimțământul trebuie să fie în cunoștință 
de cauză și specific pentru a fi valabil; 
constată că CEPD va prezenta orientări 
privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru cercetarea științifică, iar 
aceste orientări vor clarifica sensul 
considerentului 50 din RGPD; invită 
CEPD să elaboreze orientări pentru un 
proces de autorizare ușor de utilizat și 
transparent pentru a reduce numărul de 
interacțiuni dintre prestatorii de servicii și 
utilizatorii finali („cookie fatigue”), 
stabilind totodată un echilibru între 
protecția persoanelor vizate și prelucrarea 
sigură a datelor comunicațiilor pe baza 
prelucrării datelor pseudonimizate;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/5

Amendamentul 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 20

Propunerea de rezoluție Amendamentul

20. subliniază importanța 
mecanismului de tip ghișeu unic în 
asigurarea securității juridice și reducerea 
sarcinii administrative atât pentru societăți, 
cât și pentru cetățeni; își exprimă, cu toate 
acestea, serioasa îngrijorare în privința 
funcționării mecanismului de tip ghișeu 
unic, în special în legătură cu rolul 
autorităților irlandeze și luxemburgheze 
pentru protecția datelor (APD); constată 
că aceste APD sunt responsabile cu 
gestionarea unui număr mare de cazuri, 
deoarece multe societăți de tehnologie și-
au înregistrat sediul central din UE în 
Irlanda sau în Luxemburg; este deosebit 
de preocupat de faptul că autoritatea 
irlandeză pentru protecția datelor închide, 
în general, majoritatea cazurilor cu o 
înțelegere amiabilă în locul unei sancțiuni 
și că nici cazurile înaintate Irlandei în 
2018 nu au ajuns în stadiul unui proiect 
de decizie în temeiul articolului 60 
alineatul (3) din RGPD; invită aceste ADP 
să își accelereze investigațiile aflate în 
desfășurare în cazurile majore pentru a le 
arăta cetățenilor UE că protecția datelor 
este un drept aplicabil în UE; subliniază că 
succesul mecanismului de tip ghișeu unic 
depinde de timpul și efortul pe care APD le 
pot dedica gestionării și cooperării în 
cazurile transfrontaliere individuale în 

20. subliniază importanța 
mecanismului de tip ghișeu unic în 
asigurarea securității juridice și reducerea 
sarcinii administrative atât pentru societăți, 
cât și pentru cetățeni; invită aceste ADP să 
își accelereze investigațiile aflate în 
desfășurare în cazurile majore pentru a le 
arăta cetățenilor UE că protecția datelor 
este un drept aplicabil în UE; subliniază că 
succesul mecanismului de tip ghișeu unic 
depinde de timpul și efortul pe care APD le 
pot dedica gestionării și cooperării în 
cazurile transfrontaliere individuale în 
CEPD și că lipsa de resurse are consecințe 
imediate asupra măsurii în care acest 
mecanism poate funcționa corect;
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CEPD și că lipsa de voință politică și de 
resurse are consecințe imediate asupra 
măsurii în care acest mecanism poate 
funcționa corect;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Amendamentul 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 26

Propunerea de rezoluție Amendamentul

26. invită CEPD să armonizeze 
aplicarea cerințelor de protecție a datelor 
prin elaborarea de orientări privind, printre 
altele, necesitatea de a evalua riscurile 
legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru persoanele vizate 
(articolele 12-14), pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate (articolele 
15-18, 20-21) și pentru punerea în aplicare 
a principiului responsabilității; invită 
CEPD să emită orientări care să clasifice 
diferitele cazuri de utilizări legitime ale 
creării de profiluri în funcție de riscurile lor 
la adresa drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, alături de recomandări 
de măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate și cu o descriere clară a cazurilor 
de utilizare ilegală; invită CEPD să 
revizuiască Avizul 05/2014 din 10 aprilie 
2014 al Grupului de lucru pentru protecția 
datelor privind tehnicile de anonimizare și 
să stabilească o listă de criterii clare pentru 
realizarea anonimizării; încurajează CEPD 
să clarifice prelucrarea datelor în scopuri 
legate de resursele umane; ia act de 
concluzia CEPD potrivit căreia ar trebui 
menținută necesitatea de a evalua riscurile 
legate de prelucrarea datelor, astfel cum se 
prevede în RGPD, întrucât riscurile pentru 
persoanele vizate nu sunt legate de 
dimensiunea operatorilor de date; solicită o 

26. invită CEPD să armonizeze 
aplicarea cerințelor de protecție a datelor 
prin elaborarea de orientări privind, printre 
altele, necesitatea de a evalua riscurile 
legate de prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru persoanele vizate 
(articolele 12-14), pentru exercitarea 
drepturilor persoanelor vizate (articolele 
15-18, 20-21) și pentru punerea în aplicare 
a principiului responsabilității; invită 
CEPD să emită orientări care să clasifice 
diferitele cazuri de utilizări legitime ale 
creării de profiluri în funcție de riscurile lor 
la adresa drepturilor și libertăților 
persoanelor vizate, alături de recomandări 
de măsuri tehnice și organizatorice 
adecvate și cu o descriere clară a cazurilor 
de utilizare ilegală; invită CEPD să 
revizuiască Avizul 05/2014 din 10 aprilie 
2014 al Grupului de lucru pentru protecția 
datelor privind tehnicile de anonimizare și 
să stabilească o listă de criterii clare pentru 
realizarea anonimizării; încurajează CEPD 
să clarifice prelucrarea datelor în scopuri 
legate de resursele umane; ia act de 
concluzia CEPD potrivit căreia ar trebui 
menținută necesitatea de a evalua riscurile 
legate de prelucrarea datelor, astfel cum se 
prevede în RGPD, întrucât riscurile pentru 
persoanele vizate nu sunt legate de 
dimensiunea operatorilor de date; solicită o 
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mai bună utilizare a mecanismului prin 
care Comisia poate solicita consiliere din 
partea CEPD cu privire la aspectele 
reglementate de RGPD;

mai bună utilizare a mecanismului prin 
care Comisia poate solicita consiliere din 
partea CEPD cu privire la aspectele 
reglementate de RGPD; solicită ca CEPD 
să fie asistat de un consiliu al părților 
interesate din domeniul cercetării, al 
industriei, al consumatorilor și al altor 
organizații ale societății civile, precum și 
de asociații religioase;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Amendamentul 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 26 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 26a. invită CEPD să își evalueze în mod 
critic propriul rol și impactul orientărilor 
sale asupra industriilor și economiei 
datelor în ansamblu, identificând domenii 
în care interpretarea sa depășește litera 
RGPD și intenția legiuitorului; 
încurajează CEPD să îndeplinească și 
sarcina de furnizor de servicii care să 
permită inovarea pe întreg teritoriul 
Europei;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Amendamentul 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 26 b (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 26b. constată că RGPD nu vizează 
anumite situații sectoriale specifice, ceea 
ce a condus la o situație în care aplicarea 
concretă a RGPD rămâne încă neclară în 
anumite sectoare; solicită CEPD să 
prezinte orientări sectoriale clare pentru 
domenii precum asistența medicală și 
serviciile financiare; subliniază că 
utilizarea codurilor de conduită ar putea 
contribui, de asemenea, la soluționarea 
insecurității juridice;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Amendamentul 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 27

Propunerea de rezoluție Amendamentul

27. constată că pandemia de COVID-
19 a evidențiat nevoia de orientări clare din 
partea APD și CEPD cu privire la punerea 
în aplicare adecvată a RGPD în politicile 
din domeniul sănătății; reamintește, în 
acest sens, Orientările 03/2020 privind 
prelucrarea datelor referitoare la sănătate în 
scopul cercetării științifice în contextul 
pandemiei de COVID-19 și Orientările 
04/2020 privind utilizarea datelor de 
localizare și a instrumentelor de 
identificare epidemiologică a contactelor în 
contextul pandemiei de COVID-19; invită 
Comisia să asigure respectarea deplină a 
RGPD atunci când creează un spațiu 
european comun al datelor medicale;

27. constată că pandemia de COVID-
19 a evidențiat nevoia de orientări clare din 
partea APD și CEPD cu privire la punerea 
în aplicare adecvată a RGPD în politicile 
din domeniul sănătății; reamintește, în 
acest sens, Orientările 03/2020 privind 
prelucrarea datelor referitoare la sănătate în 
scopul cercetării științifice în contextul 
pandemiei de COVID-19 și Orientările 
04/2020 privind utilizarea datelor de 
localizare și a instrumentelor de 
identificare epidemiologică a contactelor în 
contextul pandemiei de COVID-19; 
subliniază că societățile care realizează 
profit fac și cercetări științifice 
importante; solicită, în consecință, o 
interpretare în sens larg a dispoziției 
privind „cercetarea științifică”, precum și 
o abordare coerentă în ceea ce privește 
utilizarea datelor sensibile;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/10

Amendamentul 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
în numele Grupului PPE

Propunere de rezoluție B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
în numele Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
Raportul de evaluare al Comisiei privind punerea în aplicare a Regulamentului general 
privind protecția datelor, la doi ani de la aplicarea acestuia

Propunere de rezoluție
Punctul 27 a (nou)

Propunerea de rezoluție Amendamentul

 27a. subliniază că în contextul 
pandemiei de COVID-19 este importantă 
utilizarea secundară a datelor în 
domeniul asistenței medicale și, prin 
urmare, solicită o interpretare mai largă a 
consimțământului, care ar permite și alte 
scopuri decât cele prevăzute inițial; 
subliniază și că o armonizare mai bună în 
domeniul prelucrării datelor cu caracter 
personal este esențială în scopuri legate 
de cercetare; solicită Comisiei să instituie 
un set de reguli aplicabil datelor medicale 
care să echilibreze protecția datelor cu 
caracter personal, permițând în același 
timp întreprinderilor europene să 
avanseze cercetarea în domeniul IA, să 
facă cercetare în domeniul sănătății și să 
îmbunătățească serviciile de sănătate 
pentru cetățenii europeni;

Or. en


