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Amendamentul 11
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 34

Propunerea de rezoluție Amendamentul

34. invită APD și Comisia să evalueze 
sistematic dacă normele privind protecția 
datelor sunt aplicate în practică în țările 
terțe, în conformitate cu jurisprudența 
CJUE;

34. invită APD și Comisia să evalueze 
sistematic dacă normele privind protecția 
datelor sunt aplicate în practică în țările 
terțe, în conformitate cu jurisprudența 
CJUE; subliniază că unele companii 
exploatează nivelul mai scăzut de 
protecție a datelor din unele țări terțe 
pentru a-și antrena sistemele de 
inteligență artificială sau pentru a-și testa 
fără nicio restricție noile modele de 
afaceri bazate pe date, pentru a realiza 
progrese tehnice și, în cele din urmă, 
pentru a capta cote de piață în Europa;
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22.3.2021 B9-0211/12

Amendamentul 12
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 35

Propunerea de rezoluție Amendamentul

35. îndeamnă Comisia să publice fără 
întârzieri nejustificate revizuirea deciziilor 
privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, adoptate în temeiul directivei din 
1995; subliniază că, în absența unei decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, clauzele contractuale standard 
(CCS) sunt instrumentul cel mai utilizat 
pentru transferurile internaționale de date; 
remarcă faptul că CJUE a confirmat 
validitatea Deciziei 2010/87 privind 
clauzele contractuale standard7, solicitând 
în același timp o evaluare a nivelului de 
protecție asigurat pentru datele transferate 
către o țară terță și a aspectelor relevante 
ale sistemului juridic al țării terțe 
respective în ceea ce privește accesul 
autorităților publice la datele cu caracter 
personal transferate; îndeamnă Comisia să 
își accelereze activitatea privind clauzele 
contractuale standard modernizate pentru 
transferurile internaționale de date pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) la 
nivel internațional; salută publicarea de 
către Comisie a proiectului de clauze 
contractuale standard și obiectivul de le a 
face pe acestea mai ușor de utilizat și de a 
remedia deficiențele identificate ale 
standardelor actuale;

35. îndeamnă Comisia să publice fără 
întârzieri nejustificate revizuirea deciziilor 
privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, adoptate în temeiul directivei din 
1995; subliniază că, în absența unei decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de 
protecție, clauzele contractuale standard 
(CCS) sunt instrumentul cel mai utilizat 
pentru transferurile internaționale de date; 
remarcă faptul că CJUE a confirmat 
validitatea Deciziei 2010/87 privind 
clauzele contractuale standard7, solicitând 
în același timp o evaluare a nivelului de 
protecție asigurat pentru datele transferate 
către o țară terță și a aspectelor relevante 
ale sistemului juridic al țării terțe 
respective în ceea ce privește accesul 
autorităților publice la datele cu caracter 
personal transferate; îndeamnă Comisia să 
își accelereze activitatea privind clauzele 
contractuale standard modernizate pentru 
transferurile internaționale de date pentru a 
asigura condiții de concurență echitabile 
întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) la 
nivel internațional; salută publicarea de 
către Comisie a proiectului de clauze 
contractuale standard și obiectivul de le a 
face pe acestea mai ușor de utilizat și de a 
remedia deficiențele identificate ale 
standardelor actuale; avertizează că 
proiectul de orientări ale CEPD nu este în 
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______________
7 Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 
privind clauzele contractuale tip pentru 
transferul de date cu caracter personal către 
persoanele împuternicite de către operator 
stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată 
prin Decizia de punere în aplicare (UE) 
2016/2297 a Comisiei din 16 decembrie 
2016 (JO L 344, p. 100).

concordanță nici cu abordarea bazată pe 
riscuri prevăzută în RGPD, nici cu 
hotărârea CJUE și subliniază că cerința 
de a cripta toate datele înainte de a le 
transfera în afara UE nu este fezabilă în 
practică;
______________
7 Decizia Comisiei din 5 februarie 2010 
privind clauzele contractuale tip pentru 
transferul de date cu caracter personal către 
persoanele împuternicite de către operator 
stabilite în țări terțe în temeiul Directivei 
95/46/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului, astfel cum a fost modificată 
prin Decizia de punere în aplicare (UE) 
2016/2297 a Comisiei din 16 decembrie 
2016 (JO L 344, p. 100).
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22.3.2021 B9-0211/13

Amendamentul 13
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 36

Propunerea de rezoluție Amendamentul

36. reamintește Orientările CEPD 
1/2019 privind codurile de conduită și 
organismele de monitorizare în temeiul 
Regulamentului 2016/679; recunoaște că 
acest instrument este insuficient utilizat în 
prezent, în pofida asigurării respectării 
RGPD atunci când este utilizat împreună 
cu angajamente obligatorii și executorii ale 
operatorului sau ale persoanei 
împuternicite de operator din țara terță de a 
aplica garanțiile adecvate; subliniază 
potențialul acestui instrument de a sprijini 
mai bine IMM-urile și de a oferi mai multă 
securitate juridică în contextul 
transferurilor internaționale de date între 
diferite sectoare;

36. reamintește că regulile 
corporatiste obligatorii și mecanismele de 
certificare, împreună cu angajamentele 
obligatorii și executorii ale operatorului 
sau ale persoanei împuternicite de 
operator din țara terță să aplice garanțiile 
adecvate, precum și codurile de conduită 
permit, de asemenea, transferurile 
internaționale de date, asigurând totodată 
respectarea standardelor RGPD; 
reamintește Orientările CEPD 1/2019 
privind codurile de conduită și organismele 
de monitorizare în temeiul Regulamentului 
2016/679; recunoaște că acest instrument 
este insuficient utilizat în prezent, în pofida 
asigurării respectării RGPD atunci când 
este utilizat împreună cu angajamente 
obligatorii și executorii ale operatorului sau 
ale persoanei împuternicite de operator din 
țara terță de a aplica garanțiile adecvate; 
subliniază potențialul acestui instrument de 
a sprijini mai bine IMM-urile și de a oferi 
mai multă securitate juridică în contextul 
transferurilor internaționale de date între 
diferite sectoare; subliniază că standardul 
pentru crearea și implementarea regulilor 
corporatiste obligatorii, astfel cum este 
stabilit în documentul de lucru al APD 
referitor la regulile corporatiste 
obligatorii1a, este prea strict și prea 
restrictiv pentru chestiuni digitale;
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______________________
1a Document de lucru privind stabilirea 
unei proceduri de cooperare pentru 
aprobarea „regulilor corporatiste 
obligatorii” pentru operatori și persoanele 
împuternicite de operatori în temeiul 
RGPD, adoptat de Grupul de lucru 
„articolul 29” pentru protecția datelor, la 
11 aprilie 2018.
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