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Tarkistus 1
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. – ottaa huomioon Euroopan 
unionin perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’,
– ottaa huomioon yleisen tietosuoja-
asetuksen (GDPR) 1 a,
– ottaa huomioon direktiivin 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta 2 a,
– ottaa huomioon sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivin 3 a,
– ottaa huomioon muiden kuin 
henkilötietojen vapaasta liikkuvuudesta 
annetun asetuksen4 a,
– ottaa huomioon avoimesta datasta ja 
julkisen sektorin hallussa olevien tietojen 
uudelleenkäytöstä annetun direktiivin 
(avointa dataa koskeva direktiivi)5 a,
_________________
1 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä 
huhtikuuta 2016, luonnollisten 
henkilöiden suojelusta henkilötietojen 
käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY 
kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus), 
EUVL L 119, 4.5.2016, s. 1–88, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
2 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2016/680, annettu 
27 päivänä huhtikuuta 2016, 
luonnollisten henkilöiden suojelusta 
toimivaltaisten viranomaisten 
suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä 
rikosten ennalta estämistä, tutkimista, 
paljastamista tai rikoksiin liittyviä 
syytetoimia tai rikosoikeudellisten 
seuraamusten täytäntöönpanoa varten 
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sekä näiden tietojen vapaasta 
liikkuvuudesta ja neuvoston 
puitepäätöksen 2008/977/YOS 
kumoamisesta, EUVL L 119, 4.5.2016, s. 
89–131, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj
3 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 2002/58/EY, annettu 12 päivänä 
heinäkuuta 2002, henkilötietojen 
käsittelystä ja yksityisyyden suojasta 
sähköisen viestinnän alalla (sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivi), 
EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37–47, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj
4 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetus (EU) 2018/1807, annettu 
14 päivänä marraskuuta 2018, muiden 
kuin henkilötietojen vapaan liikkuvuuden 
kehyksestä Euroopan unionissa (ETA:n 
kannalta merkityksellinen teksti), 
EUVL L 303, 28.11.2018, s. 59–68, 
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj
5 a Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi (EU) 2019/1024, annettu 
20 päivänä kesäkuuta 2019, avoimesta 
datasta ja julkisen sektorin hallussa 
olevien tietojen uudelleenkäytöstä, EUVL 
L 172, 26.6.2019, s. 56–83, 
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj

Or. en

Tarkistus 2
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, 
Fabienne Keller

Lausuntoluonnos
-1 kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1. on eri mieltä ajatuksesta, että EU 
olisi hävinnyt taistelun henkilötietojen 
suojasta; on ylpeä siitä, että EU on 
ottanut tiukan kannan hyväksymällä 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja 
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lujittamalla tietosuojasääntöjä, joilla 
vahvistetaan kansalaisten oikeuksia, ja 
että se on toteuttanut toimia 
varmistaakseen, että liiketoimintamallit 
eivät voi perustua perusoikeuksien 
rikkomiseen;

Or. en

Tarkistus 3
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
-1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 a. katsoo, että luonnollisten 
henkilöiden suojelu henkilötietojen 
käsittelyn yhteydessä on perusoikeus; 
toteaa, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, 8 artiklan 1 kohdan ja 
Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen (SEUT) 16 artiklan 1 kohdan 
mukaan jokaisella on oikeus 
henkilötietojensa suojaan;

Or. en

Tarkistus 4
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
-1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

-1 c toteaa, että tietojen saaminen on 
perusoikeus, joka tunnustetaan Euroopan 
unionin perusoikeuskirjassa jäljempänä 
’perusoikeuskirja’, jonka mukaan 
jokaisella on oikeus sananvapauteen, ja 
tämä oikeus sisältää mielipiteenvapauden 
sekä vapauden vastaanottaa ja levittää 
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tietoja tai ajatuksia viranomaisten siihen 
puuttumatta ja alueellisista rajoista 
riippumatta;

Or. en

Tarkistus 5
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin ja etujen edistämisen 
periaatteita ja heidän perusoikeuksiensa ja 
erityisesti henkilötietojensa ja 
yksityisyytensä suojan ehdotonta 
kunnioittamista;

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin ja etujen edistämisen 
periaatteita, asettamaan yksilön edut ja 
oikeudet, erityisesti ihmisarvon ja 
koskemattomuuden sekä henkilötietojen 
ja yksityisyyden suojan, politiikkansa 
keskiöön; kehottaa komissiota tämän 
vuoksi pysymään hyvin valppaana 
suunnitellessaan eurooppalaisia 
datanhallintaa ja tiedonsaantirakenteita;

Or. en

Tarkistus 6
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin ja etujen edistämisen 
periaatteita ja heidän perusoikeuksiensa ja 
erityisesti henkilötietojensa ja 
yksityisyytensä suojan ehdotonta 
kunnioittamista;

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin edistämisen periaatteita, jotta 
he voivat tehdä merkityksellisiä päätöksiä 
itse tuottamistaan tai itseään koskevista 
tiedoista, ja takaamaan heidän 
perusoikeuksiensa käytön ja erityisesti 
henkilötietojensa ja yksityisyytensä suojan 
ehdottoman kunnioittamisen;
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Or. en

Tarkistus 7
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
1 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin ja etujen edistämisen 
periaatteita ja heidän perusoikeuksiensa ja 
erityisesti henkilötietojensa ja 
yksityisyytensä suojan ehdotonta 
kunnioittamista;

1. kehottaa komissiota käyttämään 
datastrategiansa perustana kansalaisten 
hyvinvoinnin ja etujen edistämisen 
periaatteita ja heidän perusoikeuksiensa ja 
erityisesti henkilötietojensa ja 
yksityisyytensä suojan ehdotonta 
kunnioittamista siten, että henkilötietoja ja 
yksityisyyttä suojataan laillisesti ja yleistä 
tietosuoja-asetusta noudattaen;

Or. ro

Tarkistus 8
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) Datanhallinnan yleiset periaatteet
painottaa, että eurooppalaisella 
datastrategialla on vaikutusta 
kansalaisten perusoikeuksiin, myös 
heidän yksityisyytensä ja henkilötietojensa 
suojaan, heidän sananvapauteensa ja 
tiedonvälityksen vapauteensa, tasa-
arvoonsa ja syrjimättömyyteensä, 
ajatuksen-, omantunnon- ja 
uskonnonvapauteensa, kokoontumis- ja 
yhdistymisvapauteensa, taiteen ja tieteen 
vapauteen sekä oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin, oikeuteen 
henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, 
ihmisarvoon, lapsen oikeuksiin, 
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vammaisten oikeuksiin, oikeuteen 
terveydenhoitoon, syyttömyysolettamaan, 
oikeuteen tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin ja 
oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin; 
painottaa, että nämä oikeudet on 
sisällytettävä menestyksekkään ja pysyvän 
Euroopan datastrategian ytimeen ja että 
ne on otettava huomioon sekä lain 
kirjaimessa että sen täytäntöönpanon 
hengessä;

Or. en

Tarkistus 9
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa tekoälyteknologian 
käyttäjien sekä tekoälyteknologiaa 
vuorovaikutteisesti käyttävien tai sen 
kohteena olevien välistä epäsymmetriaa; 
korostaa tässä yhteydessä, että 
kansalaisten luottamus tekoälyyn voi 
perustua ainoastaan oletusarvoista ja 
sisäänrakennettua etiikkaa koskevaan 
kehykseen, jolla varmistetaan, että 
kaikissa käyttöön otetuissa 
tekoälysovelluksissa noudatetaan täysin 
Euroopan unionin perusoikeuskirjaa, 
unionin oikeutta ja perussopimuksia;

Or. en

Tarkistus 10
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel, 
Fabienne Keller

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. kehottaa komissiota sisällyttämään 
SEUT 16 artiklan tulevien 
datanhallintasäädöksensä ja 
datasäädöksensä oikeusperustaan sekä 
kehittämään tässä lainsäädännössä 
selkeitä toimenpiteitä, jotka perustuvat 
nykyiseen lainsäädäntöön, erityisesti 
yleiseen tietosuoja-asetukseen, 
perusoikeuksien suojaamisesta ja jotka 
ovat sen mukaisia;

Or. en

Tarkistus 11
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa datan merkitystä 
tutkimukselle ja innovoinnille sekä 
yksilöille ja yhteiskunnille, jotka luottavat 
yhä enemmän pääsyyn tarkkoihin 
tietoihin; muistuttaa, että tietojen 
saatavuus on perusoikeus; kehottaa 
komissiota poistamaan tarpeettomat 
oikeudelliset esteet tietojen saatavuudelta;

Or. en

Tarkistus 12
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
1 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 a. painottaa, että henkilötietoja 
tuotetaan eksponentiaalisesti ja että ne 
ovat erittäin tärkeitä tulevalle 
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talouskasvulle ja kehitykselle; painottaa, 
että tulevaisuudessa teollisuuden datan ja 
henkilötietojen tuottaminen ovat yhä 
enemmän riippuvaisia toisistaan;

Or. en

Tarkistus 13
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. huomauttaa, että 
jakamiskäytännöt, ekosysteemit ja 
vastuuton, laiton tai epäeettinen 
tietojenkäsittely rohkaisevat 
ongelmakäyttäytymiseen; on huolissaan 
näiden käytäntöjen yleistymisestä ja 
painottaa, että tämäntyyppisellä 
liiketoimintamallilla voi olla hyvin 
haitallisia ja kielteisiä vaikutuksia paitsi 
yksilöihin ja heidän perusoikeuksiinsa 
myös koko yhteiskuntaan; painottaa, että 
tällaiset käytännöt ja strategiat 
vaarantaisivat kansalaisten luottamuksen 
EU:n tietojärjestelmiin; kehottaa tämän 
vuoksi komissiota varmistamaan, että 
johtoasema, joka EU:n on määrä saada 
datataloudessa, perustuu yleisellä 
tietosuoja-asetuksella, poliisiviranomaisia 
koskevalla tietosuojadirektiivillä ja 
sähköisen viestinnän 
tietosuojadirektiivillä luotuun vankkaan 
oikeusperustaan;

Or. en

Tarkistus 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. painottaa, että henkilötietojen 
taloudellisen potentiaalin sivuuttaminen 
ja pääosin teollisuuden tietoihin 
keskittyminen vie Euroopalta ja sen 
kansalaisilta valtavan voimavaran ja 
vahvistaa henkilötietoihin perustuvien 
alustojen määräävää asemaa ja 
lukkiutumisvaaraa;

Or. en

Tarkistus 15
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 b. muistuttaa, että data-aineistot 
voivat luoda ja vahvistaa vinoumia 
yhteiskunnassa; varoittaa syrjinnän ja 
väärinkäytön mahdollisuuksista;

Or. en

Tarkistus 16
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. huomauttaa, että tehokkain tapa 
vähentää dataan perustuvien 
järjestelmien vinoumia on varmistaa, että 
niiden kouluttamiseen on käytettävissä 
mahdollisimman paljon muita kuin 
henkilötietoja, mitä varten on tarpeen 
rajoittaa tarpeettomia esteitä tekstien ja 
tietojen louhinnalle ja helpottaa 
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rajatylittävää käyttöä; panee merkille, että 
tekoälyn ja koneoppimisen kehittäjät 
käyttävät usein koulutusdataa valitessaan 
julkista tai vapaasti lisensoitavissa olevaa 
dataa sen helppokäyttöisyyden vuoksi ja 
välttääkseen joutumasta vastuuseen 
mahdollisista rikkomuksista, mikä luo 
erityisen koulutusdatan valintaan liittyvän 
vinouman, joka voi usein johtaa muihin 
haitallisempiin vinoumiin tuloksissa; 
painottaa, että tällainen tilanne edellyttää 
lisää joustoa teollis- ja tekijänoikeuksin 
suojatun datan käyttöön, jotta voidaan 
vähentää tekoälyn ja koneoppimisen 
vinoumaa ja tehdä niistä 
yhdenmukaisempia eettisten periaatteiden 
kanssa, viime kädessä jotta ne palvelisivat 
paremmin ihmiskuntaa;

Or. en

Tarkistus 17
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
1 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 c. kehottaa komissiota laajentamaan 
datastrategiaansa siten, että määritellään 
ja ehdotetaan puitteita, joiden avulla 
Euroopan kansalaiset voivat ja heillä on 
valmiudet hyötyä henkilötiedoistaan; 
katsoo, että tähän olisi kuuluttava 
ajattelutavan muutos ja siirtyminen 
henkilötietojen käytön edellyttämästä 
tietoon perustuvasta suostumuksesta 
omistajuuteen, taattuun suojaan sekä 
tilapäistä ja peruutettavissa olevaa käyttöä 
koskevaan tietoon perustuvaan 
suostumukseen taloudellista hyötyä 
vastaan;

Or. en
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Tarkistus 18
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
1 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1 d. painottaa erityisesti hallinnon ja 
julkisen sektorin tuottaman ja niiden 
hallussa olevan datan merkitystä; 
kehottaa jäsenvaltioita edistämään datan 
luomista sisäänrakennetun ja 
oletusarvoisen avoimuuden periaatteen 
pohjalta, jotta helpotetaan julkisen 
sektorin tietojen saatavuutta ja 
uudelleenkäyttöä; kehottaa jäsenvaltioita 
saattamaan avointa dataa koskevan 
direktiivin nopeasti osaksi kansallista 
lainsäädäntöään;

Or. en

Tarkistus 19
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille;

2. korostaa, että Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan, yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille, kuten 
hiljattain korostettiin unionin 
tuomioistuimen 16. heinäkuuta 2020 
asiassa Schrems II antamassa tuomiossa 
C-311/18 ja Euroopan 
tietosuojaneuvoston suosituksissa ;

Or. fr
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Tarkistus 20
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille;

2. korostaa erityisesti datavirtojen 
osalta, että yleisen tietosuoja-asetuksen, 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta annetun direktiivin 
ja muun asiaankuuluvan unionin 
lainsäädännön säännöksiä on aina 
noudatettava, kun dataa siirretään muille 
lainkäyttöalueille; toistaa, että 
henkilötietojen kansainvälisten siirtojen 
on ennen mahdollista siirtoa oltava 
kaikkien yleisen tietosuoja-asetuksen tai 
lainvalvontatarkoituksessa käsiteltyjen 
henkilötietojen suojasta annetun 
direktiivin periaatteiden mukaisia;

Or. en

Tarkistus 21
Paul Tang

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille;

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille, ja että 
siirto on mahdollinen ainoastaan silloin, 
kun tietosuojan taso on olennaisilta osin 
vastaava;

Or. en
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Tarkistus 22
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille;

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille, ja että 
dataa saa käyttää ainoastaan siihen 
tarkoitukseen, johon sitä on kerätty;

Or. ro

Tarkistus 23
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
2 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun dataa 
siirretään muille lainkäyttöalueille;

2. korostaa, että yleisen tietosuoja-
asetuksen, lainvalvontatarkoituksessa 
käsiteltyjen henkilötietojen suojasta 
annetun direktiivin ja muun 
asiaankuuluvan unionin lainsäädännön 
säännöksiä on aina noudatettava, kun 
henkilötietoja siirretään muille 
lainkäyttöalueille;

Or. en

Tarkistus 24
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
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2 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

2 a. painottaa, että kaikkia yleisen 
tietosuoja-asetuksen tietoja koskevia 
oikeuksia sovelletaan riippumatta 
käsittelyn oikeudellisesta perustasta; 
katsoo, että näitä oikeuksia ei voida 
tulkita rajoittavalla tavalla;

Or. en

Tarkistus 25
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 
henkilötietoina;

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 
henkilötietoina; varoittaa mahdollisesta 
väärinkäytöstä, kun kyseessä ovat erittäin 
arkaluonteiset henkilötiedot, kuten yleisen 
tietosuoja-asetuksen 9 artiklassa 
tarkoitetut erityiset tietoryhmät ja 
sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivin 
aineelliseen soveltamisalaan kuuluvat 
sähköisen viestinnän sisällöt ja metadata; 
korostaa, että yleisen tietosuoja-asetuksen 
käyttötarkoitussidonnaisuutta koskevan 
periaatteen mukaisesti tietojen 
yhteiskäyttö on rajoitettava koskemaan 
ainoastaan muita kuin henkilötietoja, 
esimerkiksi kaupallisia tai teollisia tietoja 
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tai turvallisesti ja tehokkaasti 
anonymisoituja henkilötietoja, myös 
yhdistetyissä data-aineistoissa;

Or. en

Tarkistus 26
Axel Voss

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa 
unionin säännöstöä; korostaa tässä 
yhteydessä, että komission esittämissä 
data-avaruuksissa on erotettava selkeästi 
henkilötietojen ja muiden kuin 
henkilötietojen käsittely erityisesti 
älykkäiden verkkoon liitettyjen tuotteiden 
yhteydessä; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että datajoukkoja, joissa erityyppiset tiedot 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa, 
pidetään aina henkilötietoina;

3. toteaa, että henkilötietoja ja muita 
kuin henkilötietoja koskevien 
oikeudellisten järjestelmien välinen ero 
on olennaisen tärkeä, sillä yritykset voivat 
usein valita ainoastaan vaihtoehdon olla 
jakamatta mitään kaupallisia 
tietoaineistoja, koska nykyiset säännöt 
ovat monimutkaisia ja on olemassa 
merkittävä oikeudellinen epävarmuus 
siitä, onko henkilötiedoista erotettu 
tunnistamisen mahdollistavat tiedot 
riittävän hyvin; toteaa, että järjestelmien 
erottelu voi olla vaikeaa käytännössä, kun 
otetaan huomioon yhdistetty data, jota 
varten olisi otettava käyttöön erillisiä 
sääntöjä ja lähestymistapoja; katsoo, että 
on edistettävä anonymisointiin keskittyviä 
malleja, joita varten tarvitaan selkeä 
oikeusperusta ja perusteluettelo, sekä 
muita teknisiä 
yksityisyydenvarmistustapoja, kuten 
siirtymistä datan yhteiskäytöstä yhteiseen 
tietojenkäsittelyyn, sovellusrajapintoja 
(API), synteettistä dataa tai virtuaalisia 
testausympäristöjä;

Or. en

Tarkistus 27
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld
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Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 
henkilötietoina;

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 
henkilötietoina; painottaa, että tällaisissa 
tilanteissa kansalaisilla olisi 
järjestelmällisesti oltava mahdollisuus 
hyötyä henkilötietojen yhteistuotannosta 
ja että heidän tiedon omistajuuttaan olisi 
suojeltava automaattisesti;

Or. en

Tarkistus 28
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä ja että mahdollisessa tulevassa 
alakohtaisessa tai tarkoituksenmukaisessa 
lainsäädännössä on kunnioitettava sitä; 
korostaa tässä yhteydessä, että komission 
esittämissä data-avaruuksissa on erotettava 
selkeästi henkilötietojen ja muiden kuin 
henkilötietojen käsittely erityisesti 
älykkäiden verkkoon liitettyjen tuotteiden 
ja puettavien laitteiden yhteydessä; 
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henkilötietoina; muistuttaa tässä yhteydessä, että 
datajoukkoja, joissa erityyppiset tiedot 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa, 
pidetään aina henkilötietoina, myös silloin, 
kun henkilötiedot muodostavat vain 
pienen osan datajoukosta;

Or. en

Tarkistus 29
Maria Grapini

Lausuntoluonnos
3 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja niiden siirtämisessä on aina 
noudatettava tietosuojaa koskevaa unionin 
säännöstöä; korostaa tässä yhteydessä, että 
komission esittämissä data-avaruuksissa on 
erotettava selkeästi henkilötietojen ja 
muiden kuin henkilötietojen käsittely 
erityisesti älykkäiden verkkoon liitettyjen 
tuotteiden yhteydessä; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että datajoukkoja, joissa 
erityyppiset tiedot liittyvät 
erottamattomasti toisiinsa, pidetään aina 
henkilötietoina;

3. muistuttaa, että henkilötietojen 
käsittelyssä ja säilyttämisessä sekä niiden 
siirtämisessä on aina noudatettava 
tietosuojaa koskevaa unionin säännöstöä; 
korostaa tässä yhteydessä, että komission 
esittämissä data-avaruuksissa on erotettava 
selkeästi henkilötietojen ja muiden kuin 
henkilötietojen käsittely erityisesti 
älykkäiden verkkoon liitettyjen tuotteiden 
yhteydessä; muistuttaa tässä yhteydessä, 
että datajoukkoja, joissa erityyppiset tiedot 
liittyvät erottamattomasti toisiinsa, 
pidetään aina henkilötietoina;

Or. ro

Tarkistus 30
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. suhtautuu varovaisuudella tietojen 
”uudelleenkäytön” ja ”data-altruismin” 
kaltaisten määrittelemättömien 
käsitteiden käyttöön; kehottaa komissiota 
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määrittelemään tarkkaan nämä käsitteet 
ja tekemään niistä vakiintuneiden 
tietosuojaperiaatteiden mukaisia, kuten 
tarkoituksen rajoittamisen, joka 
edellyttää, että tietoja käsitellään 
”erikseen määriteltyyn, nimenomaiseen ja 
lainmukaiseen tarkoitukseen”;

Or. en

Tarkistus 31
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
3 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 a. painottaa kansallisten 
tietosuojaviranomaisten valvontatehtävän 
jatkuvasti kasvavaa merkitystä ja kehottaa 
jäsenvaltioita varmistamaan 
tietosuojaviranomaistensa riittävän 
rahoituksen ja resurssit;

Or. en

Tarkistus 32
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
3 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 b. Data-avaruudet
painottaa, että käyttäjien luottamuksen 
voivat saavuttaa vain data-
avaruusrakenteet, jotka kunnioittavat 
heidän perusoikeuksiaan, millä 
varmistetaan oikeusvarmuus sekä 
palvelujen käyttöönotto, yritysten 
kilpailuetu ja vakaat liiketoimintamallit;
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Or. en

Tarkistus 33
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
3 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 c. painottaa henkilötietojen 
suojaamisen oikeushierarkiaa erityisesti 
harkittaessa henkilötietojen välittäjien tai 
henkilökohtaisten data-avaruuksien 
luomisen sallimista; painottaa tässä 
yleisen tietosuoja-asetuksen ja sähköisen 
viestinnän tietosuojadirektiivin 
periaatteita ja kehottaa asettamaan nämä 
periaatteet kaikkien tällaisten hankkeiden 
keskiöön; painottaa, että data-avaruuksia 
on kehitettävä alusta alkaen, ne on 
perustettava ja niitä on käytettävä 
sisäänrakennettua ja oletusarvoista 
tietosuojaa koskevien periaatteiden 
mukaisesti ja samalla on toteutettava 
vahvoja turvallisuustoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 34
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
3 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

3 d. muistuttaa yhteisen 
eurooppalaisen terveysdata-avaruuden 
osalta, että vaikka nämä katsotaan 
korkean lisäarvon tietoaineistoiksi, 
erityisiä henkilötietoryhmiä (kuten 
biometrisiä tietoja, geneettisiä tietoja ja 
terveystietoja) koskeva käsittely on 
periaatteessa kiellettyä tietyin tiukasti 
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rajatuin poikkeuksin, niiden osalta on 
noudatettava erityisiä käsittelyä koskevia 
säännöksiä ja niihin liittyy aina velvoite 
toteuttaa tietosuojaa koskeva 
vaikutustenarviointi; painottaa, että 
väärin perustein tai suojaamatta 
toteutettuun arkaluonteisten tietojen 
käsittelyyn liittyy tuhoisien ja 
peruuttamattomien seurausten 
mahdollisuus kyseisille yksilöille;

Or. en

Tarkistus 35
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että julkishallinnon data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan 
parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös suhteellisuusperiaatetta sekä tieto- ja 
yksityisyydensuojaa koskevia sääntöjä;

4. korostaa, että julkishallinnon data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan 
parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös suhteellisuusperiaatetta sekä tieto- ja 
yksityisyydensuojaa koskevia sääntöjä; 
painottaa mahdollisuutta parantaa 
lainvalvonnan laatua ja puuttua 
mahdollisiin vinoumiin keräämällä 
luotettavaa tietoa ja asettamalla sen 
kansalaisten, kansalaisyhteiskunnan ja 
riippumattomien asiantuntijoiden 
saataville;

Or. en

Tarkistus 36
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
4 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että julkishallinnon data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan 
parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös suhteellisuusperiaatetta sekä tieto- ja 
yksityisyydensuojaa koskevia sääntöjä;

4. korostaa, että julkishallinnon data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan 
parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös suhteellisuusperiaatetta sekä tieto- ja 
yksityisyydensuojaa koskevia sääntöjä; 
painottaa, että henkilötietojen ja tekoälyn 
käyttö olisi sallittava viranomaisille vain 
soveltamalla tiukkaa demokraattista 
valvontaa ja ylimääräisiä turvatoimia 
niiden väärinkäytön torjumiseksi;

Or. en

Tarkistus 37
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
4 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

4. korostaa, että julkishallinnon data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan 
parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös suhteellisuusperiaatetta sekä tieto- ja 
yksityisyydensuojaa koskevia sääntöjä;

4. korostaa, että julkishallinnon 
yhteisten eurooppalaisten data-
avaruuksien yhteydessä ja erityisesti 
käytettäessä tietoja lainvalvonnan tietoihin 
pääsyn parantamiseksi unionissa on aina 
noudatettava täysin EU:n lainsäädäntöä, 
myös tarpeellisuus- ja 
suhteellisuusperiaatetta sekä 
henkilötietojen suojaa ja 
yksityisyydensuojaa, syyttömyysolettamaa 
ja menettelyjä koskevia sääntöjä;

Or. en

Tarkistus 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. korostaa, että eurooppalaisten 
tietojärjestelmien (SIS, VIS, Eurodac, 
ETIAS, SES, ECRIS) kautta tapahtuva 
valtioiden välinen datan yhteiskäyttö 
oikeus- ja sisäasioissa on merkittävä etu, 
joka auttaa parantamaan Euroopan 
kansalaisten turvallisuutta ja EU:n sisä- 
ja ulkorajojen valvonta- ja 
suojeluvalmiuksia sekä edistämään 
turvapaikka- ja maahanmuuttopolitiikan 
täytäntöönpanoa ja terrorismin ja 
rikollisuuden torjuntaa;

Or. fr

Tarkistus 39
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
4 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 a. painottaa, että 
lainvalvontaviranomaisten mahdollinen 
pääsy viranomaisten tai yksityisten 
tahojen hallussa oleviin henkilötietoihin 
data-avaruuksissa on rajattava tiukasti 
siihen, mikä on välttämätöntä ja 
oikeasuhteista, ja siihen on yhdistettävä 
riittävät suojatoimet; painottaa, että 
mahdollisessa henkilötietojen 
myöhemmässä käsittelyssä on 
noudatettava täysimääräisesti EU:n 
tietosuojalainsäädäntöä;

Or. en

Tarkistus 40
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. painottaa, että tietyntyyppisiin 
oikeusjärjestelmän käyttöön 
suunniteltuihin tekoälysovelluksiin, niin 
kutsuttuihin oikeusteknisiin sovelluksiin, 
liittyy rajoitteita; korostaa tässä 
yhteydessä mahdollisesti vakavia kielteisiä 
seurauksia erityisesti lainvalvonnan ja 
oikeudenkäytön aloilla, kun yksilöt 
luottavat liikaa tekoälyvälineiden ilmeisen 
puolueettomaan ja tieteelliseen 
luonteeseen eivätkä näin ollen ota 
huomioon mahdollisuutta, että niiden 
tulokset voivat olla virheellisiä, 
puutteellisia, merkityksettömiä tai 
syrjiviä; muistuttaa, että lopulliset 
oikeudelliset päätökset on tehtävä 
tapauskohtaisesti ja tuomareiden 
suvereenia harkintaa soveltaen;

Or. en

Tarkistus 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
4 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 b. katsoo, että tietojärjestelmien 
yhteentoimivuuden käytännön toteutus 
vuosina 2022–2023 eli unionin 
lainsäädännössä säädettyjen 
määräaikojen puitteissa on unionin 
turvallisuuden ja turvapaikka- ja 
maahanmuuttopolitiikan uudistamisen 
kannalta ensisijaisen tärkeää; pitää 
välttämättömänä riittävien taloudellisten 
resurssien myöntämistä eu-LISA-
virastolle, jotta jäsenvaltioiden poliisi- ja 
oikeusviranomaisten ja EU:n virastojen 
välistä datan yhteiskäyttöä varten voidaan 
rakentaa vankkaa ja turvallista 
tietotekniikkainfrastruktuuria;
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Or. fr

Tarkistus 42
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. Tietoja koskevat oikeudet – yksilön 
oikeus tehdä päätöksiä 
painottaa, että yksilöillä olisi oltava 
täydelliset omia tietojaan koskevat 
omistusoikeudet ja että heitä on tuettava 
edelleen luomansa tiedon tietosuojan ja 
yksityisyyden suojan vahvistamisessa; 
painottaa, että yksilöiden suuren 
enemmistön tekniset valmiudet ymmärtää 
ja navigoida keskellä niiden 
tietoekosysteemien monimutkaisuutta, 
jossa he ovat mukana, on 
epäjohdonmukaista, samoin kuin heidän 
kykynsä tunnistaa, mitä tietoja, metadata 
mukaan luettuna, he tosiasiassa tuottavat, 
erityisesti reaaliaikaisesti esimerkiksi 
verkkoon liitettyjen laitteiden ja 
puettavien laitteiden kautta;

Or. en

Tarkistus 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Lausuntoluonnos
4 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

4 c. painottaa Europol-viraston 
keskeistä roolia jäsenvaltioiden 
lainvalvontaviranomaisten välisenä 
rikolliseen toimintaan liittyvien tietojen 
välitys- ja analyysikeskuksena; panee 
merkille, että viime vuosina valtiot ovat 
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välittäneet Europolille suuria määriä 
dataa ja että tämän johdosta asianomaista 
lainsäädäntökehystä ja viraston 
toimivaltaa on uudistettava, jotta voidaan 
paremmin taata henkilötietojen asiallinen 
käsittely, hyödyntäminen ja hallinta 
virastossa;

Or. fr

Tarkistus 44
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen ja oikeuksia tutustua 
tietoihin, joista säädetään yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa; varoittaa, että 
erityisesti herkillä aloilla on 
lukkiutumisvaikutusriski, jos näiden 
oikeuksien toteutumista ei valvota 
asianmukaisesti; odottaa, että tulevalla 
datasäädöksellä tuetaan näiden oikeuksien 
toteutumista;

5. korostaa oikeutta siirtää tiedot 
järjestelmästä toiseen ja rekisteröityjen 
oikeuksia tutustua tietoihin, joista 
säädetään yleisessä tietosuoja-asetuksessa; 
varoittaa, että erityisesti herkillä aloilla on 
lukkiutumisvaikutusriski, jos näiden 
oikeuksien toteutumista ei valvota 
asianmukaisesti; kehottaa komissiota ja 
jäsenvaltioita parantamaan edelleen 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia 
yksilöiden mahdollisuuksia tehokkaisiin 
oikeussuojakeinoihin; odottaa, että 
tulevalla datasäädöksellä tuetaan näiden 
oikeuksien toteutumista ja merkityksellistä 
käyttöä;

Or. en

Tarkistus 45
Paul Tang

Lausuntoluonnos
5 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

5. korostaa oikeutta siirtää tiedot 5. korostaa oikeutta siirtää tiedot 
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järjestelmästä toiseen ja oikeuksia tutustua 
tietoihin, joista säädetään yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa; varoittaa, että 
erityisesti herkillä aloilla on 
lukkiutumisvaikutusriski, jos näiden 
oikeuksien toteutumista ei valvota 
asianmukaisesti; odottaa, että tulevalla 
datasäädöksellä tuetaan näiden oikeuksien 
toteutumista;

järjestelmästä toiseen ja oikeuksia tutustua 
tietoihin, joista säädetään yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa, ja pyytää niiden 
oikaisemista tai poistamista; varoittaa, että 
erityisesti herkillä aloilla on 
lukkiutumisvaikutusriski, jos näiden 
oikeuksien toteutumista ei valvota 
asianmukaisesti; odottaa, että tulevalla 
datasäädöksellä tuetaan näiden oikeuksien 
toteutumista;

Or. en

Tarkistus 46
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
5 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 a. on huolissaan alustoista ja 
palveluista, jotka tarkoituksellisesti 
lukitsevat käyttäjänsä kyseiselle alustalle 
ja vahvistavat siten niiden määräävää 
markkina-asemaa ja kykyä profiloida 
käyttäjiään vielä perusteellisemmin sekä 
luovat erittäin haitallisia ja paljastavia 
profiileja alustan käyttäjistä; kehottaa 
siksi komissiota takaamaan digitaalisten 
palvelujen yhteentoimivuuden ja datan 
siirrettävyyden; ottaa tämän yhteydessä 
huomioon sovellusrajapinnat (API), 
joiden avulla käyttäjät voivat kytkeytyä eri 
alustojen välillä, mikä lisää heidän 
mahdollisuuksiaan valita erilaisista 
järjestelmistä ja palveluista;

Or. en

Tarkistus 47
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
5 b kohta (uusi)
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Lausuntoluonnos Tarkistus

5 b. kehottaa käyttämään helppoa ja 
vankkaa anonymisointijärjestelmiä ja, jos 
tämä ei ole mahdollista, 
pseudonymisointijärjestelmiä tilanteissa, 
joissa yksilöt voivat halutessaan sallia 
luomansa datan, joka on aina katsottava 
henkilötiedoiksi, käytön yleisen edun 
hyväksi (niin kutsuttu data-altruismi); 
painottaa, että yksilöitä ei pitäisi 
painostaa tähän, vaan toimien olisi 
perustuttava aidosti altruismiin eikä niitä 
pitäisi yhdistää henkilötietojensa käytön 
sallimisen valitseville yksilöille koituvaan 
suoraan hyötyyn tai etuihin;

Or. en

Tarkistus 48
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
5 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

5 c. painottaa, että sosiaalisen median 
lähteistä kerättyjen henkilötietojen 
mahdollisen käytön on oltava täysin 
yleisen tietosuoja-asetuksen mukaista tai 
sitten tietojen on oltava 
peruuttamattomasti anonymisoituja;

Or. en

Tarkistus 49
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
5 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus
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5 d. Kyberturvallisuus ja turvallinen 
tunnistaminen
pitää tärkeänä kansainväliseen oikeuteen 
ja valtion vastuullisiin toimintatapoihin 
kybertoimintaympäristössä perustuvaa 
kyberturvallisuutta, jotta digitaaliset 
ekosysteemit voivat tarjota täyden hyödyn 
yksilöille, yrityksille ja yhteisöille; katsoo, 
että jäsenvaltioiden on kiireesti 
toteutettava koordinoituja toimia 
perustason kyberhygienian 
varmistamiseksi;

Or. en

Tarkistus 50
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa ottamaan käyttöön 
tehokkaita käytännön toimenpiteitä, kuten 
pakollisen kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen, henkilötietojen 
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
tietovuotojen estämiseksi;

6. painottaa tietotekniikan 
turvallisuuden ja tietoteknisten 
järjestelmien kestävyyden merkitystä 
henkilötietojen turvallisuuden 
varmistamiseksi ja tietojen väärinkäytön 
estämiseksi; kehottaa komissiota 
ehdottamaan asianmukaisia varotoimia, 
esimerkiksi vaatimaan huippuluokan 
tietoturvatoimien ja salauksen käyttöä, 
soveltamaan sisäänrakennettuun 
turvallisuuteen perustuvaa 
lähestymistapaa sekä pakollista 
kyberturvallisuuden sertifiointikehystä 
suunnittelemiinsa data-avaruuksiin 
liittyvän luottamuksen, turvallisuuden ja 
vaarattomuuden lisäämiseksi;

Or. en

Tarkistus 51
Maria Grapini
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Lausuntoluonnos
6 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

6. kehottaa ottamaan käyttöön 
tehokkaita käytännön toimenpiteitä, kuten 
pakollisen kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen, henkilötietojen 
turvallisuuden varmistamiseksi ja 
tietovuotojen estämiseksi;

6. kehottaa ottamaan käyttöön 
tehokkaita käytännön toimenpiteitä, kuten 
pakollisen kyberturvallisuuden 
sertifiointikehyksen, henkilötietojen 
turvallisuuden, luottamuksellisuuden ja 
säilytyksen varmistamiseksi ja 
tietovuotojen estämiseksi;

Or. ro

Tarkistus 52
Ioan-Rareş Bogdan

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. muistuttaa tarpeesta varmistaa 
lasten kattava suojelu ja turvallisuus 
digitaalisessa ympäristössä; kehottaa 
komissiota toteuttamaan tämän osalta 
kaikki tarvittavat toimenpiteet ja 
sisällyttämään strategiaan lapsia koskevia 
erityisiä suojatoimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 53
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
6 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 a. suhtautuu varovaisuudella 
liialliseen tukeutumiseen anonymisointiin 
henkilötietojen suojaamisessa, koska 
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tekniikan tiedetään olevan rajallinen; 
painottaa teknisten asiantuntijoiden 
päätelmiä, joiden mukaan täydellinen 
anonymisointi on käytännössä 
mahdotonta;

Or. en

Tarkistus 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Lausuntoluonnos
6 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 b. muistuttaa, että tulevissa 
datanhallintasäädöksessä ja 
datasäädöksessä esitettäviin 
henkilötietojen käsittelyä koskeviin 
toimenpiteisiin on sovellettava yleisessä 
tietosuoja-asetuksessa esitettyjen 
edellytysten mukaista 
tietosuojaviranomaisten valvontaa sen 
varmistamiseksi, että niillä edistettävässä 
innovoinnissa otetaan huomioon myös 
vaikutukset kansalaisten oikeuksiin;

Or. en

Tarkistus 55
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Lausuntoluonnos
6 c kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 c. katsoo, että Euroopan 
datainnovaatiolautakunnan 
kokoonpanolla on ratkaiseva merkitys sen 
kannalta, missä määrin perusoikeuksia 
noudatetaan; kehottaa tämän vuoksi 
komissiota luomaan tasapainoisen 
kokoonpanon, jossa teollisuus, 
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kansalaisjärjestöt ja kuluttajaryhmät sekä 
tiedeyhteisö ovat tasapuolisesti 
edustettuina;

Or. en

Tarkistus 56
Sophia in 't Veld, Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Abir Al-Sahlani, Fabienne Keller

Lausuntoluonnos
6 d kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

6 d. kehottaa komissiota lisäämään 
yksityisyyden suojaa koskevien tuotteiden 
ja palvelujen kehittämiselle myönnettävää 
rahoitusta EU:ssa, jotta datastrategia 
hyödyttäisi EU:n kansalaisia ja edistäisi 
ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja edistävää 
innovointia;

Or. en

Tarkistus 57
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista.

7. panee merkille lokakuussa 2020 
annetut Eurooppa-neuvoston päätelmät, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); katsoo, että 
tällaisen kehyksen avulla voisi olla 
turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista; muistuttaa tässä 
yhteydessä, että anonymiteetti on tärkeää 
erityisesti naisille, hlbtiq-henkilöille ja 
haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille, 
jotka luottavat sen suojaan verkossa; 
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kehottaa tämän vuoksi komissiota 
velvoittamaan alustat ja palvelut, joissa 
käytetään sähköiseen tunnistamiseen 
perustuvaa kirjautumista tai 
varmentamispalvelua, tarjoamaan 
oletusarvoisesti manuaalista 
kirjautumista tai varmentamista siten, että 
näin tarjotaan samat palvelut kuin 
sähköiseen tunnistamiseen perustuvassa 
vaihtoehdossa; painottaa, että sähköiseen 
tunnistamiseen perustuvaa kirjautumis- 
tai varmentamisvaihtoehtoa on 
kehitettävä yleisen tietosuoja-asetuksen 
tietojen minimointia koskevan periaatteen 
mukaisesti, jotta sähköiseen 
tunnistamiseen perustuvaa kirjautumista 
tai varmentamista soveltavan palvelun tai 
alustan tunnistettavien 
kirjautumistietojen kerääminen on 
teknisesti mahdotonta ja kerätyt tiedot 
pidetään mahdollisimman vähäisinä; 
painottaa, että kirjautumis- tai 
varmentamispalveluja ei pidä käyttää 
verkkosivustojen väliseen käyttäjien 
jäljittämiseen; painottaa, että sähköiseen 
tunnistamiseen perustuvaa kirjautumis- 
tai varmentamispalvelua olisi käytettävä 
vain silloin, kun alusta tai palvelu 
edellyttää lakisääteistä henkilön 
tunnistamista, todentamista tai iän 
tarkistamista; painottaa, että alakohtaisen 
pseudonyymin käytön olisi oltava tarjolla 
aina kun se on teknisesti, operatiivisesti ja 
oikeudellisesti mahdollista ja oltava 
oletusarvo; muistuttaa, että 
jäsenvaltioiden ja unionin toimielinten on 
taattava, että sähköiset tiedot pysyvät 
turvassa, ja että käsittelyn on oltava 
läpinäkyvää ja että se edellyttää tietojen 
välttämättömyyttä käyttäjän 
tunnistamiseksi ainoastaan laillista 
tarkoitusta varten, joka ei voi olla 
kaupallinen tarkoitus, että käsittelyä ei 
saa käyttää yleisen internetiin tai 
tietoyhteiskunnan palveluihin pääsyn 
rajoittamiseen; painottaa, että 
tunnistamisjärjestelmiin liittyy 
yksityisyyden suojaa koskeva riski joko 
keskitettyyn tunnistusjärjestelmään 
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mahdollisesti kohdistuvien hyökkäysten ja 
väärinkäytösten vuoksi tai koska 
pseudonyymien käyttö alustojen ja 
palvelujen käytössä vaarantuu esimerkiksi 
kun yksilöt katsovat, että niissä ei 
noudateta riittävää yksityisyyden suojaa;

Or. en

Tarkistus 58
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista.

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että luotettua sähköistä 
tunnistamista koskeva kehys on 
olennaisen tärkeä digitaalisten palvelujen 
turvallisen saatavuuden varmistamiseksi 
ja sähköisten liiketoimien turvallisemman 
toteuttamisen varmistamiseksi; ottaa 
huomioon, että tällä hetkellä vain 
15 jäsenvaltiota on ilmoittanut sähköisen 
tunnistamisen järjestelmästä rajat 
ylittävää tunnustamista varten asetuksen 
(EU) N:o 910/2014 puitteissa;

Or. en

Tarkistus 59
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
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annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista.

annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista; kehottaa 
komissiota laajentamaan tätä kehystä 
tarkoituksena tarjota Euroopan 
kansalaisille asianmukaiset välineet, jotta 
nämä voivat hyödyntää ja käyttää 
henkilötietojaan;

Or. en

Tarkistus 60
Paul Tang

Lausuntoluonnos
7 kohta

Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista.

7. pitää myönteisenä lokakuussa 2020 
annettuja Eurooppa-neuvoston päätelmiä, 
joissa kehotetaan kehittämään EU:n 
laajuinen suojattu julkinen sähköinen 
tunnistamisjärjestelmä (e-ID); on vahvasti 
sitä mieltä, että tällaisen kehyksen avulla 
olisi turvallisempaa tarjota sellaisia rajat 
ylittäviä palveluja, joita varten tarvitaan 
henkilön tunnistamista, ja että se auttaisi 
vähentämään yritysten liiallista 
tiedonkeruuta;

Or. en

Tarkistus 61
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 kohta
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Lausuntoluonnos Tarkistus

7. pitää myönteisenä lokakuussa 
2020 annettuja Eurooppa-neuvoston 
päätelmiä, joissa kehotetaan kehittämään 
EU:n laajuinen suojattu julkinen 
sähköinen tunnistamisjärjestelmä (e-ID); 
on vahvasti sitä mieltä, että tällaisen 
kehyksen avulla olisi turvallisempaa 
tarjota sellaisia rajat ylittäviä palveluja, 
joita varten tarvitaan henkilön 
tunnistamista.

7. korostaa, että on tärkeä sallia 
verkkopalvelujen anonyymi käyttö aina, 
kun se on teknisesti mahdollista ja 
voimassa oleva lainsäädäntö ei edellytä 
tunnistamista, koska anonyymiteetti 
ehkäisee tehokkaasti tietojen luvatonta 
luovuttamista, identiteettivarkauksia ja 
muita verkossa kerättyjen henkilötietojen 
väärinkäytön muotoja;

Or. fr

Tarkistus 62
Anne-Sophie Pelletier

Lausuntoluonnos
7 kohta – 1 alakohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

1) korostaa, että henkilökohtaisia 
terveystietoja ei saa käsitellä tai ottaa 
haltuun ilman rekisteröidyn täyttä ja 
tietoista suostumusta; toteaa, että 
terveystietoja on siksi suojeltava 
luovuttamattomana oikeutena;

Or. fr

Tarkistus 63
Marina Kaljurand

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. korostaa, että digitaaliset palvelut 
voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa 
ainoastaan siten, että käyttäjät voidaan 
tunnistaa yksiselitteisesti samalla tavalla 
kuin verkon ulkopuolisissa palveluissa; 
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panee merkille, että verkossa tapahtuvaa 
tunnistamista voidaan parantaa 
panemalla täytäntöön eIDAS-asetus 
sähköisten tunnistusten rajat ylittävästä 
yhteentoimivuudesta kaikkialla Euroopan 
unionissa; muistuttaa, että jäsenvaltioiden 
ja EU:n toimielinten on taattava, että 
sähköiset tunnisteet ovat turvallisia, 
mahdollistavat tietojen minimoinnin ja 
noudattavat kaikkia muita yleisen 
tietosuoja-asetuksen näkökohtia;

Or. en

Tarkistus 64
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Sophia in 't Veld

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. kehottaa komissiota laajentamaan 
pyrkimyksiään turvata kasvavat datavirrat 
samanmielisten globaalien kumppanien 
kanssa, myös yli Atlantin Privacy Shield -
järjestelyn yhteydessä, yhteisten arvojen ja 
perusoikeuksien täysimääräisen 
kunnioittamisen perusteella;

Or. en

Tarkistus 65
Paul Tang

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. on tyytyväinen vahvaan 
lähestymistapaan tietokantojen 
yhteentoimivuuden ja yhteenliitettävyyden 
edistämiseksi, jotta vältetään tiedon 
keskittymiseen perustuva markkinavoima;
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Or. en

Tarkistus 66
Sergey Lagodinsky

Lausuntoluonnos
7 a kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 a. pyytää komissiota edistämään 
anonymisointitekniikoita koskevia 
parhaita käytäntöjä sekä de-
anonymisointia ja sen torjumista 
koskevaa tutkimusta.

Or. en

Tarkistus 67
Paul Tang

Lausuntoluonnos
7 b kohta (uusi)

Lausuntoluonnos Tarkistus

7 b. katsoo, että tietojen jakamiselle 
tutkimustarkoituksessa on merkittävät 
mahdollisuudet; on tämän vuoksi 
tyytyväinen komission ehdotukseen data-
altruismiin kannustamisesta julkista 
hyötyä palvelevissa tarkoituksissa; 
kehottaa komissiota varmistamaan, että 
henkilötiedot suojataan äärimmäisen 
huolellisesti ja että tämä jakaminen ei 
johda tietoturvaloukkauksiin;

Or. en


