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22.3.2021 B9-0211/1

Predlog spremembe 1
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 2

Predlog resolucije Predlog spremembe

2. ugotavlja, da je splošna uredba o 
varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe na splošno uspešna, in se strinja s 
Komisijo, da v tej fazi zakonodaje ni treba 
posodobiti ali pregledati;

2. je seznanjen z oceno Komisije, da 
je splošna uredba o varstvu podatkov dve 
leti po začetku uporabe na splošno 
uspešna; vendar opozarja na težave in 
pomanjkljivosti, ki so jih opredelili 
deležniki in jih je potrdila Komisija; zato 
se ne strinja s Komisijo, da v tej fazi 
zakonodaje ni treba posodobiti ali 
pregledati, in poziva k nujnemu, ciljno 
usmerjenemu pregledu, katerega namen 
je odprava ugotovljenih težav in 
pomanjkljivosti;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/2

Predlog spremembe 2
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 2 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 2a. poudarja, da splošna uredba o 
varstvu podatkov kljub temu, da na 
nekaterih področjih za EU postaja 
konkurenčni omogočitveni dejavnik, ni 
olajšala uveljavljanja novih pravic 
posameznikov, kot se je prvotno 
pričakovalo, in ovira naša prizadevanja v 
globalni tekmi za prihodnje strateške 
tehnologije z visoko družbeno dodano 
vrednostjo z nepotrebnim omejevanjem 
podjetij pri uporabi razpoložljivih 
podatkov; zato poziva Evropski odbor za 
varstvo podatkov, naj zagotovi pojasnila o 
zakonodaji, da bodo te nove tehnologije 
kljub vsemu lahko uspevale;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/3

Predlog spremembe 3
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 3

Predlog resolucije Predlog spremembe

3. priznava, da se je treba do naslednje 
ocene Komisije še naprej osredotočati na 
izboljšanje izvajanja in ukrepe za okrepitev 
izvajanja splošne uredbe o varstvu 
podatkov;

3. priznava, da se je treba do naslednje 
ocene Komisije še naprej osredotočati na 
izboljšanje izvajanja in ukrepe za okrepitev 
izvajanja splošne uredbe o varstvu 
podatkov; poziva Komisijo, naj medtem 
preuči učinke splošne uredbe o varstvu 
podatkov na inovativne in nastajajoče 
tehnologije, izdelane v Evropi, zajemši 
morebitne nenamerne ovire za razvoj 
tehnologij, kot so blokovna veriga, 
umetna inteligenca ali internet stvari, ki 
jih je morda ustvarila uredba, naj odpravi 
vse pomanjkljivosti v zakonodaji in 
predstavi načrte za celovitejšo revizijo 
zakonodaje;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/4

Predlog spremembe 4
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 6

Predlog resolucije Predlog spremembe

6. opozarja, da od začetka uporabe 
splošne uredbe o varstvu podatkov 
„privolitev“ pomeni vsako prostovoljno, 
specifično, ozaveščeno in nedvoumno 
izraženo voljo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; poudarja, da to 
velja tudi za Direktivo o zasebnosti in 
elektronskih komunikacijah; ugotavlja, da 
izvajanje veljavne privolitve še vedno 
ogrožajo uporaba temnih vzorcev, 
razširjeno sledenje in druge neetične 
prakse; je zaskrbljen, ker so posamezniki 
pogosto pod finančnim pritiskom, da dajo 
privolitev v zameno za popuste ali druge 
komercialne ponudbe, ali pa so prisiljeni v 
privolitev, ker je dostop do storitve 
pogojen z določbami o vezavi, kar je v 
nasprotju s členom 7 splošne uredbe o 
varstvu podatkov; opozarja na usklajena 
pravila Evropskega odbora za varstvo 
podatkov o tem, kaj je veljavna privolitev, 
ki nadomeščajo različne razlage številnih 
nacionalnih organov za varstvo podatkov 
in preprečujejo razdrobljenost na enotnem 
digitalnem trgu; opozarja tudi na smernice 
Evropskega odbora za varstvo podatkov in 
Komisije, v katerih je določeno, da v 
primerih, ko je posameznik, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, prvotno dal 
privolitev, vendar se osebni podatki nadalje 
obdelujejo za namen, drugačen od tistega, 

6. opozarja, da od začetka uporabe 
splošne uredbe o varstvu podatkov 
„privolitev“ pomeni vsako prostovoljno, 
specifično, ozaveščeno in nedvoumno 
izraženo voljo posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki; poudarja, da to 
velja tudi za direktivo o e-zasebnosti; 
ugotavlja, da izvajanje veljavne privolitve 
še vedno ogrožajo uporaba temnih vzorcev, 
razširjeno sledenje in druge neetične 
prakse; je zaskrbljen, ker so posamezniki 
pogosto pod finančnim pritiskom, da dajo 
privolitev v zameno za popuste ali druge 
komercialne ponudbe, ali pa so prisiljeni v 
privolitev, ker je dostop do storitve 
pogojen z določbami o vezavi, kar je v 
nasprotju s členom 7 splošne uredbe o 
varstvu podatkov; poudarja, da je treba 
ponovno razmisliti o konceptu 
informirane privolitve, da bi našli 
izvedljivo rešitev za nastajajoče 
tehnologije, kot je umetna inteligenca, z 
njihovimi medsebojno povezanimi in 
avtonomnimi elementi, zlasti za situacije, 
v katerih se podatki obdelujejo za enega 
ali več posebnih namenov, kot so 
visokofrekvenčne komunikacije med več 
akterji, komunikacije stroj-stroj (M2M) 
ali komunikacije med vozilom in drugimi 
objekti (V2X), in za katere bi se lahko 
izkazalo, da je pridobitev veljavne 
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za katerega dal privolitev, prvotna 
privolitev ne more upravičiti nadaljnje 
obdelave, saj mora biti privolitev 
informirana in specifična, da bi bila 
veljavna; je seznanjen s prihodnjimi 
smernicami Evropskega odbora za varstvo 
podatkov o obdelavi osebnih podatkov za 
znanstvene raziskave, ki bodo pojasnile 
pomen uvodne izjave 50 splošne uredbe o 
varstvu podatkov;

privolitve nemogoča; opozarja na 
usklajena pravila Evropskega odbora za 
varstvo podatkov o tem, kaj je veljavna 
privolitev, ki nadomeščajo različne razlage 
številnih nacionalnih organov za varstvo 
podatkov in preprečujejo razdrobljenost na 
enotnem digitalnem trgu; opozarja tudi na 
smernice Evropskega odbora za varstvo 
podatkov in Komisije, v katerih je 
določeno, da v primerih, ko je posameznik, 
na katerega se nanašajo osebni podatki, 
prvotno dal privolitev, vendar se osebni 
podatki nadalje obdelujejo za namen, 
drugačen od tistega, za katerega dal 
privolitev, prvotna privolitev ne more 
upravičiti nadaljnje obdelave, saj mora biti 
privolitev informirana in specifična, da bi 
bila veljavna; je seznanjen s prihodnjimi 
smernicami Evropskega odbora za varstvo 
podatkov o obdelavi osebnih podatkov za 
znanstvene raziskave, ki bodo pojasnile 
pomen uvodne izjave 50 splošne uredbe o 
varstvu podatkov; poziva Evropski odbor 
za varstvo podatkov, naj ustvari smernice 
za uporabniku prijazen in pregleden 
postopek pridobivanja dovoljenj, da se 
zmanjša število interakcij med ponudniki 
storitev in končnimi uporabniki 
(naveličanost nad piškotki), hkrati pa se 
uravnotežita varstvo posameznikov, na 
katerega se nanašajo osebni podatki, in 
varna obdelava komunikacijskih podatkov 
na temelju psevdonimizirane obdelave 
podatkov;
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22.3.2021 B9-0211/5

Predlog spremembe 5
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 20

Predlog resolucije Predlog spremembe

20. poudarja pomen mehanizma „vse 
na enem mestu“ pri zagotavljanju pravne 
varnosti in zmanjšanju upravnih bremen za 
podjetja in državljane; vseeno pa izraža 
veliko zaskrbljenost glede delovanja tega 
mehanizma, zlasti glede vloge irskega in 
luksemburškega organa za varstvo 
podatkov; ugotavlja, da sta ta organa za 
varstvo podatkov zadolžena za 
obravnavanje velikega števila primerov, 
saj je veliko tehnoloških podjetij svoj 
sedež v EU registriralo na Irskem ali v 
Luksemburgu; je zlasti zaskrbljen, ker 
irski organ za varstvo podatkov večino 
zadev zaključi s poravnavo namesto s 
sankcijo in ker primeri, ki so bili na 
Irskem vloženi leta 2018, še niso dosegli 
niti faze osnutka odločitve v skladu s 
členom 60(3) splošne uredbe o varstvu 
podatkov; poziva ta organa za varstvo 
podatkov, naj pospešita tekoče preiskave 
večjih primerov, da bi državljanom EU 
pokazala, da je varstvo podatkov izvršljiva 
pravica v EU; poudarja, da je uspešnost 
mehanizma „vse na enem mestu“ odvisna 
od časa in prizadevanj, ki jih lahko organi 
za varstvo podatkov namenijo 
obravnavanju posameznih čezmejnih 
primerov in sodelovanju v zvezi z njimi v 
okviru Evropskega odbora za varstvo 
podatkov, in da pomanjkanje politične 

20. poudarja pomen mehanizma „vse 
na enem mestu“ pri zagotavljanju pravne 
varnosti in zmanjšanju upravnih bremen za 
podjetja in državljane; poziva organe za 
varstvo podatkov, naj pospešijo tekoče 
preiskave večjih primerov, da bi 
državljanom EU pokazali, da je varstvo 
podatkov izvršljiva pravica v EU; 
poudarja, da je uspešnost mehanizma „vse 
na enem mestu“ odvisna od časa in 
prizadevanj, ki jih lahko organi za varstvo 
podatkov namenijo obravnavanju 
posameznih čezmejnih primerov in 
sodelovanju v zvezi z njimi v okviru 
Evropskega odbora za varstvo podatkov, in 
da pomanjkanje virov neposredno vpliva 
na mero, do katere lahko ta mehanizem 
ustrezno deluje;
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volje in virov neposredno vpliva na mero, 
do katere lahko ta mehanizem ustrezno 
deluje;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/6

Predlog spremembe 6
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 26

Predlog resolucije Predlog spremembe

26. poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj harmonizira izvajanje zahtev 
glede varstva podatkov v praksi z 
oblikovanjem smernic, ki bodo med 
drugim obravnavale potrebo po oceni 
tveganj, povezanih z informacijami o 
obdelavi podatkov za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki (členi 
12–14), uveljavljanje pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki (členi 15–18, 20–21) in 
izvajanje načela odgovornosti; poziva 
Evropski odbor za varstvo podatkov, naj 
objavi smernice, ki razvrščajo različne 
primere zakonite uporabe profiliranja v 
skladu z njihovim tveganjem glede pravic 
in svoboščin posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, skupaj s 
priporočili glede ustreznih tehničnih in 
organizacijskih ukrepov ter jasno 
razmejitvijo primerov nezakonite uporabe; 
poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj pregleda mnenje delovne 
skupine iz člena 29 št. 05/2014 z dne 10. 
aprila 2014 o tehnikah anonimizacije in 
sestavi seznam nedvoumnih meril, da se 
doseže anonimizacija; spodbuja Evropski 
odbor za varstvo podatkov, naj pojasni 
obdelavo podatkov za kadrovske namene; 
je seznanjen z ugotovitvijo Evropskega 
odbora za varstvo podatkov, da bi bilo 

26. poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj harmonizira izvajanje zahtev 
glede varstva podatkov v praksi z 
oblikovanjem smernic, ki bodo med 
drugim obravnavale potrebo po oceni 
tveganj, povezanih z informacijami o 
obdelavi podatkov za posameznike, na 
katere se nanašajo osebni podatki (členi 
12–14), uveljavljanje pravic 
posameznikov, na katere se nanašajo 
osebni podatki (členi 15–18, 20–21) in 
izvajanje načela odgovornosti; poziva 
Evropski odbor za varstvo podatkov, naj 
objavi smernice, ki razvrščajo različne 
primere zakonite uporabe profiliranja v 
skladu z njihovim tveganjem glede pravic 
in svoboščin posameznikov, na katere se 
nanašajo osebni podatki, skupaj s 
priporočili glede ustreznih tehničnih in 
organizacijskih ukrepov ter jasno 
razmejitvijo primerov nezakonite uporabe; 
poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj pregleda mnenje delovne 
skupine iz člena 29 št. 05/2014 z dne 10. 
aprila 2014 o tehnikah anonimizacije in 
sestavi seznam nedvoumnih meril, da se 
doseže anonimizacija; spodbuja Evropski 
odbor za varstvo podatkov, naj pojasni 
obdelavo podatkov za kadrovske namene; 
je seznanjen z ugotovitvijo Evropskega 
odbora za varstvo podatkov, da bi bilo 
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treba ohraniti potrebo po oceni tveganj v 
zvezi z obdelavo podatkov, kot je določeno 
v splošni uredbi o varstvu podatkov, saj 
tveganja za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, niso povezana z 
velikostjo upravljavcev podatkov; poziva k 
boljši uporabi mehanizma, v skladu s 
katerim lahko Komisija od Evropskega 
odbora za varstvo podatkov zahteva nasvet 
o zadevah, ki jih zajema splošna uredba o 
varstvu podatkov;

treba ohraniti potrebo po oceni tveganj v 
zvezi z obdelavo podatkov, kot je določeno 
v splošni uredbi o varstvu podatkov, saj 
tveganja za posameznike, na katere se 
nanašajo osebni podatki, niso povezana z 
velikostjo upravljavcev podatkov; poziva k 
boljši uporabi mehanizma, v skladu s 
katerim lahko Komisija od Evropskega 
odbora za varstvo podatkov zahteva nasvet 
o zadevah, ki jih zajema splošna uredba o 
varstvu podatkov; poziva, naj se Evropski 
odbor za varstvo podatkov dopolni z 
odborom deležnikov iz raziskovalnih, 
industrijskih, potrošniških in drugih 
organizacij civilne družbe ter verskih 
združenj;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/7

Predlog spremembe 7
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 26 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 26a. poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj kritično oceni lastno vlogo 
in vpliv svojih smernic na panoge ter 
celotno podatkovno gospodarstvo z 
opredelitvijo področij, na katerih njegova 
razlaga presega okvir besedila splošne 
uredbe o varstvu podatkov ter namen 
zakonodajalca; spodbuja Evropski odbor 
za varstvo podatkov, naj opravlja tudi 
nalogo ponudnika storitev, ki omogoča 
inovacije v Evropi;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/8

Predlog spremembe 8
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 26 b (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 26b. ugotavlja, da splošna uredba o 
varstvu podatkov ne zajema posebnih 
panožnih vidikov, ki so privedli do 
okoliščin, v katerih konkretna uporaba 
splošne uredbe o varstvu podatkov v 
posameznih panogah še vedno ni jasna; 
poziva Evropski odbor za varstvo 
podatkov, naj pripravi jasne panožne 
smernice za področja, kot so zdravstveno 
varstvo in finančne storitve; poudarja, da 
bi pri odpravi pravne negotovosti lahko 
pomagala tudi uporaba kodeksov 
ravnanja;

Or. en
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22.3.2021 B9-0211/9

Predlog spremembe 9
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 27

Predlog resolucije Predlog spremembe

27. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 izpostavila nujnost jasnih smernic 
organov za varstvo podatkov in 
Evropskega organa za varstvo podatkov o 
ustreznem izvajanju in izvrševanju splošne 
uredbe o varstvu podatkov pri 
javnozdravstvenih ukrepih; v zvezi s tem 
opozarja na smernice št. 03/2020 o 
obdelavi zdravstvenih podatkov za namene 
znanstvenih raziskav v okviru izbruha 
bolezni covid-19 in na smernice št. 
04/2020 o uporabi podatkov o lokaciji in 
orodij za sledenje stikom v okviru izbruha 
covida-19; poziva Komisijo, naj pri 
oblikovanju skupnega evropskega 
zdravstvenega podatkovnega prostora 
zagotovi popolno skladnost s splošno 
uredbo o varstvu podatkov;

27. ugotavlja, da je pandemija covida-
19 izpostavila nujnost jasnih smernic 
organov za varstvo podatkov in 
Evropskega organa za varstvo podatkov o 
ustreznem izvajanju in izvrševanju splošne 
uredbe o varstvu podatkov pri 
javnozdravstvenih ukrepih; v zvezi s tem 
opozarja na smernice št. 03/2020 o 
obdelavi zdravstvenih podatkov za namene 
znanstvenih raziskav v okviru izbruha 
bolezni covid-19 in na smernice št. 
04/2020 o uporabi podatkov o lokaciji in 
orodij za sledenje stikom v okviru izbruha 
covida-19; poudarja, da podjetja, ki si 
prizadevajo ustvarjati dobiček, izvajajo 
tudi pomembne znanstvene raziskave; 
zato poziva k širši razlagi določbe o 
„znanstvenih raziskavah“ in doslednemu 
pristopu pri uporabi občutljivih osebnih 
podatkov;
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Predlog spremembe 10
Axel Voss, Jeroen Lenaers
v imenu skupine PPE

Predlog resolucije B9-0211/2021
Juan Fernando López Aguilar
v imenu Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
Poročilo Komisije o oceni izvajanja Splošne uredbe o varstvu podatkov dve leti po začetku 
uporabe

Predlog resolucije
Odstavek 27 a (novo)

Predlog resolucije Predlog spremembe

 27a. poudarja pomen sekundarne 
uporabe podatkov na področju 
zdravstvenega varstva v pandemiji covida-
19 in zato poziva k širši razlagi privolitve, 
ki bi poleg prvotno predvidenih namenov 
vključevala tudi druge namene; nadalje 
poudarja, da je okrepljena harmonizacija 
na področju obdelave osebnih podatkov 
ključnega pomena za raziskovalne 
namene; poziva Komisijo, naj vzpostavi 
nabor pravil za zdravstvene podatke, ki bi 
vzpostavili ravnovesje med varstvom 
osebnih podatkov in omogočanjem, da se 
bodo v evropskih podatkovnih prostorih 
izvajali izpopolnjevanje evropske umetne 
inteligence in zdravstvene raziskave ter 
izboljšale zdravstvene storitve za 
državljane;
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