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SUGESTII

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, 
cercetare și energie, care este comisie competentă, includerea următoarelor sugestii în 
propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată:

– având în vedere Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”),

– având în vedere Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (RGPD)1,

– având în vedere Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 
27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 
caracter personal de către autoritățile competente în scopul prevenirii, depistării, 
investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 
Consiliului (Directiva privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării 
legii)2,

– având în vedere Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 
iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în 
sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor 
electronice)3,

– având în vedere Regulamentul (UE) 2018/1807 al Parlamentului European și al 
Consiliului din 14 noiembrie 2018 privind un cadru pentru libera circulație a datelor 
fără caracter personal în Uniunea Europeană4,

– având în vedere Directiva (UE) 2019/1024 a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 iunie 2019 privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public 
(Directiva privind datele deschise)5,

A. întrucât articolul 8 alineatul (1) din Cartă și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind 
funcționarea Uniunii Europene prevăd că orice persoană are dreptul la protecția datelor 
cu caracter personal care o privesc;

B. întrucât Carta prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, inclusiv 
libertatea de opinie și libertatea de a primi sau de a transmite informații sau idei fără 
amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere;

Principii generale pentru guvernanța datelor

1 JO L 119, 4.5.2016, p. 1.
2 JO L 119, 4.5.2016, p. 89.
3 JO L 201, 31.7.2002, p. 37.
4 JO L 303, 28.11.2018, p. 59.
5 JO L 172, 26.6.2019, p. 56.
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1. invită Comisia să fundamenteze strategia privind datele pe principiile asigurării unei 
bune stări și a unor beneficii pentru cetățeni, oferindu-le posibilitatea de a lua decizii 
semnificative cu privire la datele pe care le produc sau care îi privesc, să plaseze 
interesele și drepturile persoanelor în centrul mediului creat de politica în domeniu, în 
special respectarea demnității și integrității umane și protecția vieții private și a datelor 
lor cu caracter personal; îndeamnă, prin urmare, Comisia să fie extrem de vigilentă în 
ceea ce privește conceperea de structuri de guvernanță a datelor și de acces pentru 
Europa; solicită ca în Comitetul european pentru inovare în domeniul datelor să fie 
reprezentate în mod egal industria, ONG-urile, grupurile de consumatori și mediul 
academic;

2. evidențiază, în special în contextul fluxurilor de date, că transferurile de date cu caracter 
personal către alte jurisdicții trebuie să respecte întotdeauna dispozițiile RGPD sau ale 
Directivei privind protecția datelor în materie de asigurare a respectării legii, ale Cartei 
și ale altor acte legislative relevante ale Uniunii și să țină seama de recomandările și 
orientările Comitetului european pentru protecția datelor (CEPD) înainte de orice 
transfer și că astfel de transferuri pot avea loc numai dacă există un nivel suficient de 
protecție a datelor cu caracter personal; invită Comisia să își continue eforturile de a 
asigura fluxuri de date sigure cu parteneri globali care împărtășesc aceeași viziune, pe 
baza unor valori comune și a respectării depline a drepturilor fundamentale; își exprimă 
mândria cu privire la faptul că UE a adoptat o poziție fermă prin adoptarea RGPD și 
consolidarea normelor de protecție a datelor care consolidează drepturile fundamentale;

3. subliniază că datele cu caracter personal sunt generate în ritm exponențial și evidențiază 
valoarea economică a datelor cu caracter personal, care sunt importante pentru creștere 
și dezvoltare; reamintește că prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv transferul 
acestora, trebuie să respecte întotdeauna acquis-ul Uniunii din domeniul protecției 
datelor și că orice viitoare legislație sectorială sau adecvată scopului urmărit trebuie să-l 
respecte; evidențiază, în acest sens, că trebuie separat clar tratamentul datelor cu 
caracter personal de cel al datelor fără caracter personal în spațiile datelor menționate de 
Comisie, îndeosebi în cazul produselor conectate inteligente și al dispozitivelor 
portabile; observă că această distincție poate fi dificil de stabilit în practică, având în 
vedere existența unor seturi de date mixte; reamintește, în acest context, că seturile de 
date în care diferitele tipuri de date nu pot fi separate sunt tratate întotdeauna ca date cu 
caracter personal, inclusiv în cazurile în care datele cu caracter personal reprezintă doar 
o mică parte a setului de date; consideră că întreprinderilor ar trebui să li se ofere 
orientări mult mai clare cu privire la utilizarea seturilor de date mixte și că utilizarea 
tehnologiei de protecție a vieții private ar trebui încurajată pentru a spori securitatea 
juridică a întreprinderilor, printre altele prin orientări clare și o listă de criterii pentru 
anonimizarea efectivă; subliniază că controlul acestor date revine întotdeauna persoanei 
vizate și ar trebui să fie protejat în mod automat; invită Comisia să-și extindă strategia 
privind datele pentru a se asigura că cetățenii pot și sunt capacitați să beneficieze de 
datele lor cu caracter personal;

4. avertizează cu privire la posibilitatea utilizării abuzive a datelor cu caracter personal sau 
a conținutului și metadatelor în comunicațiile electronice care intră în domeniul de 
aplicare al Directivei asupra confidențialității și comunicațiilor electronice; subliniază 
că, în conformitate cu principiul RGPD privind limitarea scopului, schimbul liber de 
date trebuie limitat la date fără caracter personal, de exemplu date industriale sau 



AD\1224995RO.docx 5/10 PE659.067v03-00

RO

comerciale, sau date cu caracter personal anonimizate în siguranță, în mod eficient și 
ireversibil, inclusiv în cazul seturilor de date mixte; invită Comisia să ia în considerare 
copiii în strategia sa privind datele;

5. constată că prelucrarea datelor, practicile de partajare și ecosistemele iresponsabile, 
ilegale sau lipsite de etică încurajează comportamentele problematice; își exprimă 
preocuparea față de proliferarea acestor practici și subliniază modul în care aceste tipuri 
de modele de afaceri pot avea efecte foarte intruzive și negative, nu numai asupra 
persoanelor fizice și a drepturilor lor fundamentale, ci și asupra societăților în ansamblu; 
subliniază că astfel de practici și strategii ar submina încrederea cetățenilor în sistemele 
de date ale UE; solicită, prin urmare, Comisiei să se asigure că rolul de lider spre care 
tinde UE în domeniul economiei datelor se bazează pe fundamentele juridice solide 
stabilite de acquis-ul Uniunii privind protecția datelor;

6. invită Comisia să se asigure că noțiuni cum ar fi „reutilizarea” datelor și „altruismul 
datelor” sunt conforme cu principiile UE privind protecția datelor, în special cu cel al 
limitării scopului, care impune ca datele să fie prelucrate în „scopuri specificate, 
explicite și legitime”;

7. subliniază importanța tot mai mare a activității de supraveghere a autorităților naționale 
de supraveghere a protecției datelor (APD) și solicită statelor membre să asigure 
independența lor deplină și finanțarea și dotarea lor cu resurse adecvate; reamintește că 
orice măsură care urmează să fie elaborată în viitoarea Lege propusă privind guvernanța 
datelor și în alte viitoare propuneri care implică prelucrarea datelor cu caracter personal 
face obiectul supravegherii autorităților de protecție a datelor în temeiul RGPD pentru a 
garanta că inovarea ia în considerare și impactul asupra drepturilor cetățenilor; solicită 
ca legile să se bazeze pe legislația existentă și să se alinieze la aceasta, în special RGPD;

8. invită Comisia să utilizeze toată finanțarea disponibilă a Uniunii pentru dezvoltarea 
produselor și serviciilor de protecție a vieții private în UE pentru ca strategia privind 
datele să aducă beneficii cetățenilor UE și să promoveze inovarea care respectă și 
promovează drepturile fundamentale;

9. subliniază, în special, relevanța datelor fără caracter personal deținute și produse de 
guverne și de sectorul public; invită statele membre să promoveze crearea de date fără 
caracter personal bazate pe principiul „deschiderii din faza de proiectare și în mod 
implicit” pentru a facilita accesul la informațiile din sectorul public și reutilizarea 
acestora;

Spațiile datelor

10. subliniază că încrederea persoanelor nu poate fi câștigată decât prin spații ale datelor 
sigure și securizate care le respectă pe deplin drepturile fundamentale, asigurând astfel 
securitatea juridică, adoptarea serviciilor, precum și avantajele concurențiale și 
modelele de afaceri stabile pentru întreprinderi; subliniază că astfel de spații ale datelor 
ar trebui să fie dezvoltate, instituite și utilizate în conformitate cu principiile protecției 
datelor din faza de proiectare și în mod implicit și ar trebui să pună în aplicare măsuri de 
securitate solide;

11. subliniază că spațiile europene comune ale datelor pentru administrațiile publice, în 
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special în ceea ce privește utilizarea datelor pentru îmbunătățirea accesului autorităților 
de aplicare a legii la date în UE, trebuie să respecte pe deplin legislația UE, inclusiv 
principiile necesității și proporționalității, precum și protecția vieții private și a datelor 
cu caracter personal, prezumția de nevinovăție și normele procedurale; subliniază 
potențialul de îmbunătățire a calității aplicării legii și de combatere a părtinirii acolo 
unde aceasta poate exista, prin colectarea de date fiabile și punerea acestora la dispoziția 
publicului, a societății civile și a experților independenți; reamintește că orice acces al 
autorităților de aplicare a legii la datele cu caracter personal deținute public sau privat în 
spațiile de date trebuie să se bazeze pe legislația UE și a statelor membre, să se limiteze 
strict la ceea ce este necesar și proporțional și să fie însoțit de garanții adecvate; 
subliniază că utilizarea datelor cu caracter personal și a inteligenței artificiale (IA) de 
către autoritățile publice ar trebui permisă numai cu un control democratic strict și cu 
garanții suplimentare împotriva utilizării lor abuzive;

12. reamintește că, indiferent dacă acestea sunt considerate seturi de date cu valoare mare, 
prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal în temeiul articolului 9 din 
RGPD (cum ar fi datele biometrice, genetice și medicale), inclusiv în contextul spațiului 
european comun al datelor privind sănătatea, este, în principiu, interzisă, cu anumite 
excepții stricte, care implică norme specifice de prelucrare și includ întotdeauna 
obligația de a efectua o evaluare a impactului asupra protecției datelor; subliniază 
consecințele potențial dezastruoase și ireversibile ale prelucrării abuzive sau nesigure a 
datelor sensibile pentru persoanele în cauză; reamintește că seturile de date pot recrea și 
consolida prejudecățile existente în societate; avertizează cu privire la potențialul de 
discriminare și de utilizare abuzivă;

13. subliniază că cea mai eficientă modalitate de a reduce prejudecățile în sistemele bogate 
în date este asigurarea disponibilității maxime a datelor fără caracter personal pentru 
antrenarea lor; în acest sens este necesar să se limiteze orice obstacol inutil la extragerea 
de text și date și să se faciliteze utilizările transfrontaliere; solicită utilizarea optimă a 
excepțiilor și derogărilor existente prevăzute de lege atunci când se utilizează date 
protejate de drepturile de proprietate intelectuală, pentru ca inteligența artificială și 
învățarea automată să fie mai puțin părtinitoare și mai conforme cu standardele etice, cu 
scopul final de a servi mai bine umanitatea;

Drepturile în materie de date — capacitarea persoanei

14. subliniază limitările anumitor tipuri de aplicații de IA concepute pentru sistemul 
judiciar, așa-numita „tehnologie juridică”; subliniază, în acest context, consecințele 
negative potențial grave, în special în domeniul aplicării legii și al justiției, atunci când 
persoanele nu iau în considerare posibilitatea ca rezultatele bazate pe IA să fie incorecte, 
incomplete, irelevante sau discriminatorii; reamintește că hotărârile judecătorești 
definitive trebuie luate la discreția suverană a judecătorilor, de la caz la caz; constată că 
schimburile de date între statele membre în domeniul justiției și afacerilor interne sunt 
importante pentru consolidarea securității cetățenilor europeni și că ar trebui alocate 
resurse financiare adecvate în acest scop; cu toate acestea, subliniază că sunt necesare 
garanții mai solide în ceea ce privește modul în care agențiile din domeniul justiției și 
afacerilor interne prelucrează, utilizează și gestionează informațiile și datele cu caracter 
personal în spațiile lor propuse de date;
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15. subliniază asimetria dintre cei care utilizează tehnologiile de IA și cei care 
interacționează cu acestea și sunt vizați de ele; este preocupat de platformele și 
serviciile care își blochează utilizatorii pe respectiva platformă, amplificând astfel 
puterea lor dominantă pe piață și capacitatea acestora de a realiza profilul utilizatorilor 
lor, creând profiluri extrem de invazive ale acestora; subliniază că competența tehnică a 
marii majorități a persoanelor de a înțelege complexitatea ecosistemelor de date și de a 
naviga în acest mediu este insuficientă, la fel ca și capacitatea lor de a identifica datele, 
inclusiv metadatele, pe care le generează efectiv, în special în timp real, de exemplu 
prin folosirea aparatelor conectate și a dispozitivelor portabile;

16. subliniază că persoanele ar trebui să aibă controlul deplin asupra datelor lor și să fie 
sprijinite în continuare în asigurarea respectării drepturilor lor în materie de protecție a 
datelor și a vieții private în ceea ce privește datele pe care le generează; evidențiază 
dreptul portabilității datelor și drepturile persoanelor vizate de acces la date, de 
corectare și de ștergere a datelor, prevăzute în RGPD; invită Comisia și statele membre 
să îmbunătățească în continuare accesul persoanelor fizice la căi de atac eficiente în 
temeiul RGPD și să garanteze interoperabilitatea și portabilitatea datelor pentru 
serviciile digitale și, în special, prin interfețele de programare a aplicațiilor (IPA), 
permițând utilizatorului să se interconecteze între platforme și lărgind opțiunile acestora 
de a alege între diferite tipuri de sisteme și servicii; se așteaptă ca viitoarele propuneri să 
sprijine exercitarea plenară a acestor drepturi;

17. este de părere că există un mare potențial pentru utilizarea datelor în scopuri de 
cercetare în interes public; solicită o anonimizare efectivă și subliniază că, dacă un scop 
de cercetare nu permite anonimizarea, ar trebui să se recurgă la pseudonimizare; 
subliniază că persoanele nu ar trebui să fie supuse unor presiuni pentru a-și partaja 
datele și că deciziile lor nu trebuie să fie legate de beneficii sau avantaje directe pentru 
cei care aleg să permită utilizarea datelor lor cu caracter personal;

18. subliniază, de asemenea, că orice utilizare a datelor cu caracter personal agregate din 
surse de pe platformele de comunicare socială trebuie fie să respecte RGPD, fie să fie cu 
adevărat anonimizată în mod ireversibil; invită Comisia să promoveze cele mai bune 
practici pentru tehnicile de anonimizare și să promoveze în continuare cercetarea 
procesului de inversare a anonimizării și a modalităților de combatere a acestuia; invită 
CEPD să își actualizeze orientările în acest domeniu; își exprimă, cu toate acestea, 
prudența cu privire la dependența de anonimizare ca tehnică de protecție a vieții private, 
având în vedere că anonimizarea deplină este practic imposibil de realizat în anumite 
cazuri;

Securitatea cibernetică și informațiile securizate

19. subliniază importanța securității informatice și a rezilienței sistemelor informatice 
pentru a asigura securitatea datelor cu caracter personal și a preveni utilizarea abuzivă a 
datelor; subliniază importanța securității cibernetice bazate pe dreptul UE, dreptul 
internațional și pe normele convenite privind comportamentul responsabil al statelor în 
spațiul cibernetic; invită statele membre ca, împreună cu Agenția Uniunii Europene 
pentru Securitate Cibernetică, recent consolidată, să ia măsuri coordonate; invită 
Comisia să propună măsuri de precauție adecvate, cum ar fi solicitarea utilizării 
securității și criptării informatice de ultimă generație, utilizarea unei abordări de tip 
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„securitate din faza de proiectare” și a unui sistem solid de certificare a securității 
cibernetice prin cadrul UE de certificare cibernetică pentru a spori încrederea în spațiile 
datelor, precum și securitatea și siguranța acestora;

20. salută concluziile Consiliului din octombrie 2020 privind dezvoltarea unui cadru 
paneuropean pentru identificarea electronică publică în condiții de siguranță (e-
identificare); este ferm convins că un cadru de identificare electronică fiabilă este 
fundamental pentru a asigura accesul securizat la serviciile digitale publice, a efectua 
tranzacții electronice într-un mod mai sigur și a reduce colectarea excesivă a datelor de 
către companii; constată că, în prezent, doar 15 state membre au notificat un sistem de 
identificare electronică pentru recunoașterea transfrontalieră în cadrul Regulamentului 
(UE) nr. 910/2014 („Regulamentul eIDAS” )6; invită Comisia să extindă cadrul pentru 
identificarea electronică publică în condiții de siguranță pentru a le oferi cetățenilor 
europeni instrumentele adecvate pentru a avea acces la serviciile în cazul cărora este 
necesară o identificare fără echivoc; reamintește, în acest sens, că este important să se 
permită anonimatul în utilizarea serviciilor online, ori de câte ori este posibil; consideră 
că legislația nu ar trebui să impună în mod inutil identificarea, deoarece anonimatul 
împiedică efectiv divulgarea neautorizată, furtul de identitate și alte forme de abuz 
împotriva datelor cu caracter personal colectate online, în special atunci când grupurile 
vulnerabile se bazează pe el pentru protecția lor online;

21. constată că, pentru unele servicii online, pentru a fi pe deplin echivalente cu serviciile 
offline, este necesară identificarea fără echivoc a utilizatorilor lor; constată că această 
identificare online poate fi îmbunătățită prin aplicarea interoperabilității transfrontaliere 
a identificărilor electronice în Uniunea Europeană, așa cum a fost prevăzută de 
Regulamentul e-IDAS;

22. subliniază că orice opțiune de autentificare sau verificare bazată pe identificarea 
electronică trebuie să fie elaborată în conformitate cu principiul minimizării datelor din 
RGPD, astfel încât serviciul sau platforma care furnizează autentificarea sau verificarea 
bazată pe identificarea electronică să nu primească informații despre partea terță la care 
se conectează utilizatorul, iar orice alte date colectate să fie menținute la un nivel minim 
necesar; subliniază că serviciile de autentificare sau de verificare nu ar trebui să fie 
utilizate pentru a urmări utilizatorii pe mai multe site-uri; reamintește că statele membre 
și instituțiile Uniunii trebuie să garanteze că informațiile electronice rămân sigure.

6 Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind 
identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a 
Directivei 1999/93/CE, JO L 257, 28.8.2014, p. 73.
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