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Pakeitimas 1
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. – atsižvelgdamas į Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją 
(toliau – Chartija),
– atsižvelgdamas į Bendrąjį 
duomenų apsaugos reglamentą (toliau – 
BDAR)1a,
– atsižvelgdamas į Direktyvą dėl 
duomenų apsaugos teisėsaugos 
institucijose (toliau – Teisėsaugos 
direktyva)2a,
– atsižvelgdamas į Direktyvą dėl 
privatumo ir elektroninių ryšių (toliau – 
E. privatumo direktyva)3a,
– atsižvelgdamas į Reglamentą dėl 
laisvo ne asmens duomenų judėjimo4a,
– atsižvelgdamas į Direktyvą dėl 
atvirųjų duomenų ir viešojo sektoriaus 
informacijos pakartotinio naudojimo 
(toliau – Atvirųjų duomenų direktyva)5a,
_________________
1a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo ir kuriuo 
panaikinama Direktyva 95/46/EB 
(Bendrasis duomenų apsaugos 
reglamentas), OL L 119, 2016 5 4, p. 1–
88, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj?locale=l
t.
2a 2016 m. balandžio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2016/680 dėl fizinių asmenų apsaugos 
kompetentingoms institucijoms tvarkant 
asmens duomenis nusikalstamų veikų 
prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar 
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baudžiamojo persekiojimo už jas arba 
bausmių vykdymo tikslais ir dėl laisvo 
tokių duomenų judėjimo, ir kuriuo 
panaikinamas Tarybos pamatinis 
sprendimas 2008/977/TVR, OL L 119, 
2016 5 4, p. 89–131, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj?locale=l
t.
3a 2002 m. liepos 12 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva 
2002/58/EB dėl asmens duomenų 
tvarkymo ir privatumo apsaugos 
elektroninių ryšių sektoriuje 
(E. privatumo direktyva), OL L 201, 2002 
7 31, p. 37–47, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj?locale=lt.
4a 2018 m. lapkričio 14 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 
2018/1807 dėl laisvo ne asmens duomenų 
judėjimo Europos Sąjungoje pagrindų 
(Tekstas svarbus EEE.), OL L 303, 
2018 11 28, p. 59–68, https://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2018/1807/oj?locale
=lt.
5a 2019 m. birželio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 
2019/1024 dėl atvirųjų duomenų ir viešojo 
sektoriaus informacijos pakartotinio 
naudojimo, OL L 172, 2019 6 26, p. 56–
83, https://eur-
lex.europa.eu/eli/dir/2019/1024/oj?locale=
lt.

Or. en

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

Nuomonės projektas
-1 dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1. nepritaria naratyvui, kad Europa 
pralaimėjo kovą dėl asmens duomenų; 
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reiškia pasididžiavimą dėl to, kad ES 
laikėsi tvirtos pozicijos priimdama BDAR 
ir sugriežtindama duomenų apsaugos 
taisykles, kuriomis stiprinamos žmogaus 
teisės, ir ėmėsi veiksmų siekdama 
užtikrinti, kad verslo modeliai nebūtų 
grindžiami pagrindinių teisių pažeidimais;

Or. en

Pakeitimas 3
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
-1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1a. A. kadangi fizinių asmenų 
apsauga tvarkant asmens duomenis yra 
pagrindinė teisė; kadangi Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 
(toliau – Chartija) 8 straipsnio 1 dalyje ir 
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
(toliau – SESV) 16 straipsnio 1 dalyje 
numatyta, kad kiekvienas asmuo turi teisę 
į savo asmens duomenų apsaugą;

Or. en

Pakeitimas 4
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
-1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

-1c. B. kadangi galimybė susipažinti su 
informacija yra pagrindinė teisė, 
pripažįstama Europos Sąjungos 
pagrindinių teisių chartijoje (toliau – 
Chartija), kurioje nustatyta, kad 
kiekvienas turi teisę į saviraiškos laisvę, 
įskaitant laisvę turėti savo įsitikinimus, 
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gauti bei skleisti informaciją ir idėjas 
valdžios institucijoms nekliudant ir 
nepaisant valstybių sienų;

Or. en

Pakeitimas 5
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės ir naudos 
užtikrinimo piliečiams bei absoliučios 
pagarbos jų pagrindinėms teisėms – 
pirmiausia jų privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos požiūriu – principais;

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės ir naudos 
užtikrinimo piliečiams principais, laikyti 
asmenų interesus ir teises politinės 
aplinkos pagrindu, pirmiausia pagarbos 
žmogaus orumui ir neliečiamybei bei jų 
privatumo ir asmens duomenų apsaugos 
požiūriu; todėl primygtinai ragina 
Komisiją būti labai budriai kuriant 
duomenų valdymo ir prieigos struktūras 
Europai;

Or. en

Pakeitimas 6
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės ir naudos 
užtikrinimo piliečiams bei absoliučios 
pagarbos jų pagrindinėms teisėms – 
pirmiausia jų privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos požiūriu – principais;

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės užtikrinimo 
piliečiams principais, įgalinant juos 
priimti prasmingus sprendimus dėl jų 
kuriamų duomenų ar su jais susijusius, 
užtikrinant galimybę naudotis 
pagrindinėmis teisėmis bei absoliučią 
pagarbą jų pagrindinėms teisėms, 
pirmiausia jų privatumo ir asmens 
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duomenų apsaugos požiūriu;

Or. en

Pakeitimas 7
Maria Grapini

Nuomonės projektas
1 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės ir naudos 
užtikrinimo piliečiams bei absoliučios 
pagarbos jų pagrindinėms teisėms – 
pirmiausia jų privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos požiūriu – principais;

1. ragina Komisiją savo strategiją 
duomenų srityje grįsti gerovės ir naudos 
užtikrinimo piliečiams bei absoliučios 
pagarbos jų pagrindinėms teisėms – 
pirmiausia jų privatumo ir asmens 
duomenų apsaugos požiūriu – principais, ir 
tai daryti teisėtai bei laikantis BDAR;

Or. ro

Pakeitimas 8
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) Bendrieji duomenų valdymo 
principai
pabrėžia, kad Europos strategija duomenų 
srityje turės įtakos žmonių pagrindinėms 
teisėms, įskaitant jų privatumo ir asmens 
duomenų apsaugą, žodžio ir informacijos 
laisvę, lygybę ir nediskriminavimą, 
minties, sąžinės ir religijos laisvę, 
susirinkimų ir asociacijų laisvę, menų ir 
mokslo laisvę, teisę į veiksmingą teisinę 
gynybą, teisę į asmens neliečiamybę, 
žmogaus orumą, vaiko ir neįgaliųjų teises, 
teisę į sveikatos priežiūrą, nekaltumo 
prezumpciją, teisę į veiksmingą teisinę 
gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą; 
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pabrėžia, kad šios teisės turi būti 
vertinamos kaip sėkmingos ir ilgalaikės 
Europos strategijos duomenų srityje 
pagrindas ir įtvirtintos teisės aktuose bei 
realiai įgyvendintos;

Or. en

Pakeitimas 9
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. atkreipia dėmesį į asimetriją tarp 
dirbtinio intelekto technologijas 
diegiančių ir su jomis sąveikaujančių bei 
jas naudojančių subjektų; atsižvelgdamas 
į tai, pabrėžia, kad piliečių pasitikėjimas 
dirbtiniu intelektu gali būti grindžiamas 
tik standartizuotąja ir integruotąja etikos 
sistema, kuria užtikrinama, kad bet koks 
pradėtas naudoti dirbtinis intelektas 
visapusiškai gerbtų ir atitiktų Europos 
Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, 
Sąjungos teisę ir Sutartis;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. ragina Komisiją į būsimą 
duomenų valdymo aktą ir duomenų aktą 
įtraukti SESV 16 straipsnį kaip teisinį 
pagrindą ir šiuose teisės aktuose nustatyti 
aiškias priemones, kurios grindžiamos 
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esamais pagrindinių teisių apsaugos teisės 
aktais, visų pirma Bendruoju duomenų 
apsaugos reglamentu, ir yra su jais 
suderintos;

Or. en

Pakeitimas 11
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kokie svarbūs duomenys 
moksliniams tyrimams ir inovacijoms, taip 
pat asmenims ir visuomenėms, kurios vis 
labiau remiasi prieiga prie tikslios 
informacijos; primena, kad galimybė 
susipažinti su informacija yra pagrindinė 
teisė; ragina Komisiją pašalinti 
nereikalingas teisines kliūtis prieigai prie 
duomenų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1a. pabrėžia, kad asmens duomenys 
renkami eksponentiniais tempais, ir 
pabrėžia, kad asmens duomenys yra 
nepaprastai svarbūs būsimam ekonomikos 
augimui ir ekonominei plėtrai; pabrėžia, 
kad pramoninių duomenų rinkimas ir 
asmens duomenys taps vis labiau vieni 
nuo kitų priklausomais;

Or. en
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Pakeitimas 13
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pažymi, kaip dalijimasis praktika, 
ekosistemomis ir neatsakingas, neteisėtas 
ar neetiškas duomenų tvarkymas skatina 
problemišką elgesį; yra susirūpinęs dėl 
šios praktikos plitimo ir pabrėžia, kad 
tokio tipo verslo modeliai gali daryti itin 
intervencinį ir neigiamą poveikį ne tik 
asmenims ir jų pagrindinėms teisėms, bet 
ir visai visuomenei; pabrėžia, kad tokia 
praktika ir strategijos pakenktų piliečių 
pasitikėjimui ES duomenų sistemomis; 
todėl ragina Komisiją užtikrinti, kad ES 
atliekamas pagrindinis vaidmuo duomenų 
ekonomikoje būtų pagrįstas tvirtais 
teisiniais pagrindais, nustatytais BDAR, 
Policijos direktyvoje ir E. privatumo 
direktyvoje;

Or. en

Pakeitimas 14
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. pabrėžia, kad ignoruojant 
ekonominį asmens duomenų potencialą ir 
daugiausia dėmesio skiriant 
pramoniniams duomenims, iš Europos ir 
jos piliečių bus atimtas didžiulis turtas ir 
sustiprės platformų, besiremiančių 
asmens duomenimis, dominavimas ir 
blokavimo poveikis;
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Or. en

Pakeitimas 15
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1b. primena, kad duomenų rinkiniai 
gali atkurti ir sustiprinti esamą šališkumą 
visuomenėje; įspėja apie galimą 
diskriminaciją ir netinkamą naudojimą;

Or. en

Pakeitimas 16
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. atkreipia dėmesį į tai, kad 
veiksmingiausias būdas sumažinti 
duomenimis grindžiamų sistemų 
šališkumą yra užtikrinti, kad būtų galima 
gauti kuo daugiau ne asmens duomenų jų 
mokymo tikslais, todėl būtina sumažinti 
bet kokias nereikalingas tekstų ir 
duomenų gavybos kliūtis ir sudaryti 
palankesnes sąlygas tarpvalstybiniam 
naudojimui; pabrėžia, kad dirbtinio 
intelekto ir mašinų mokymosi 
technologijų kūrėjai, atrinkdami 
mokymui naudojamus duomenis, dažnai 
renkasi viešosios erdvės ir laisvai 
licencijuotus atviruosius duomenis tiek 
dėl paprastos prieigos, tiek siekdami 
išvengti galimos atsakomybės už 
pažeidimus, todėl atrenkant mokymui 
naudojamus duomenis atsiranda tam 
tikras šališkumas, kuris dažnai gali lemti 
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dar kenksmingesnį rezultatų šališkumą; 
atkreipia dėmesį į tai, kad tokia padėtis 
reikalauja didesnio lankstumo naudojant 
intelektinės nuosavybės teisėmis 
saugomus duomenis, kad dirbtinis 
intelektas ir mašinų mokymasis būtų ne 
toks šališkas ir labiau atitiktų etikos 
standartus, siekiant galutinio tikslo – 
geriau tarnauti žmonijai;

Or. en

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

Nuomonės projektas
1 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1c. primygtinai ragina Komisiją 
išplėsti savo duomenų strategiją, kad būtų 
apibrėžta ir pasiūlyta sistema, kuri 
suteiktų galimybę ir teisę ES piliečiams 
gauti naudos iš savo asmens duomenų, 
įskaitant paradigminį perėjimą nuo 
informuoto sutikimo naudoti asmens 
duomenis prie jų nuosavybės, garantuotos 
apsaugos ir informuoto sutikimo dėl 
laikino ir atšaukiamo naudojimo mainais 
į ekonominę naudą;

Or. en

Pakeitimas 18
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
1 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1d. ypač pabrėžia, kokie svarbūs 
vyriausybių ir viešojo sektoriaus saugomi 
ir renkami duomenys; ragina valstybes 
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nares skatinti rinkti duomenis, 
grindžiamus „pritaikytuoju ir 
standartizuotuoju“ principu, siekiant 
supaprastinti prieigą prie viešojo 
sektoriaus informacijos ir pakartotinį jos 
naudojimą; ragina valstybes nares skubiai 
perkelti Direktyvą dėl atvirųjų duomenų į 
nacionalinę teisę;

Or. en

Pakeitimas 19
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų;

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių 
teisių chartijos, Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento, Teisėsaugos 
direktyvos ir kitų susijusių Sąjungos teisės 
aktų nuostatų, kaip neseniai nurodyta 
2020 m. liepos 16 d. ESTT sprendime 
byloje Schrems II, C-311/18 ir Europos 
duomenų apsaugos valdybos 
rekomendacijose;

Or. fr

Pakeitimas 20
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms, ypač duomenų 
srautų atžvilgiu, visada turi būti laikomasi 
Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, 



PE659.076v01-00 14/38 AM\1216435LT.docx

LT

susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų; Teisėsaugos direktyvos ir kitų susijusių 
Sąjungos teisės aktų nuostatų; pakartoja, 
kad tarptautinis asmens duomenų 
perdavimas pirmiausia turi atitikti visus 
BDAR arba Teisėsaugos direktyvos 
principus, prieš juos perduodant;

Or. en

Pakeitimas 21
Paul Tang

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų;

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų, ir 
toks perdavimas būti atliekamas tik tuo 
atveju, jei yra užtikrintas iš esmės 
lygiavertis duomenų apsaugos lygis;

Or. en

Pakeitimas 22
Maria Grapini

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų;

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų, ir 
jie turi būti naudojami tik tuo tikslu, 
kuriuo duomenys buvo surinkti;

Or. ro
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Pakeitimas 23
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
2 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

2. pabrėžia, kad perduodant duomenis 
kitoms jurisdikcijoms visada turi būti 
laikomasi Bendrojo duomenų apsaugos 
reglamento, Teisėsaugos direktyvos ir kitų 
susijusių Sąjungos teisės aktų nuostatų;

2. pabrėžia, kad perduodant asmens 
duomenis kitoms jurisdikcijoms visada turi 
būti laikomasi Bendrojo duomenų 
apsaugos reglamento, Teisėsaugos 
direktyvos ir kitų susijusių Sąjungos teisės 
aktų nuostatų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
2 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

2a. pabrėžia, kad visos su duomenimis 
susijusios teisės pagal BDAR galioja 
neatsižvelgiant į tai, koks teisinis 
duomenų tvarkymo pagrindas yra 
taikomas; mano, kad šios teisės negali 
būti aiškinamos ribotai;

Or. en

Pakeitimas 25
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
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turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 
visuomet laikomi asmens duomenimis;

turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 
visuomet laikomi asmens duomenimis; 
įspėja apie galimą piktnaudžiavimą, 
susijusį su itin neskelbtinais asmens 
duomenimis, pvz., specialiomis duomenų 
kategorijomis pagal BDAR 9 straipsnį 
arba elektroninių ryšių turiniu ir 
metaduomenimis, kuriems taikoma 
E. privatumo direktyva; pabrėžia, kad 
laikantis BDAR nurodyto tikslų ribojimo 
principo, dalijimasis duomenimis turi būti 
apribotas dalijimusi ne asmens 
duomenimis, pvz., pramoniniais ar 
komerciniais duomenimis, arba 
veiksmingai nuasmenintais asmens 
duomenimis mišriuose duomenų 
rinkiniuose;

Or. en

Pakeitimas 26
Axel Voss

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 

3. tvirtina, kad teisinių sistemų, 
taikomų asmens ir ne asmens duomenims, 
atskyrimas yra itin svarbus, nes 
nesidalijimas kokiais nors komerciniais 
duomenų rinkiniais dažnai yra tik įmonių, 
atsižvelgiant į dabartinių taisyklių 
sudėtingumą ir didelį teisinį netikrumą 
dėl to, ar asmens duomenys yra 
pakankamai nuasmeninti, priimamas 
sprendimas; pažymi, kad praktikoje dėl 
mišrių duomenų gali būti sudėtinga 
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visuomet laikomi asmens duomenimis; įgyvendinti tokį atskyrimą ir tam reikėtų 
sukurti specialias taisykles ir metodus; 
mano, kad reikia skatinti taikyti modelius, 
kuriuose daugiausia dėmesio skiriama 
anoniminimui (tam reikia aiškaus teisinio 
pagrindo ir kriterijų sąrašo), ir naudoti 
kitus techninius privatumo užtikrinimo 
būdus, pvz., nuo dalijimosi duomenimis 
pereiti prie dalijimosi kompiuterinėmis 
sistemomis, programų sąsajomis, 
sintetiniais duomenimis ar duomenų 
bandomąja aplinka;

Or. en

Pakeitimas 27
Dragoş Tudorache, Michal Šimečka, Ondřej Kovařík, Olivier Chastel, Abir Al-Sahlani, 
Sophia in 't Veld

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 
visuomet laikomi asmens duomenimis;

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 
visuomet laikomi asmens duomenimis; 
pabrėžia, kad tokiais atvejais piliečiams 
turėtų būti suteikta galimybė sistemingai 
pasinaudoti bendrų asmens duomenų 
rinkimo galimybėmis, o jų nuosavybė į 
tokius duomenys turėtų būti automatiškai 
apsaugota;

Or. en
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Pakeitimas 28
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 
visuomet laikomi asmens duomenimis;

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis, ir bet kokie būsimi 
sektorių ar konkrečios paskirties teisės 
aktai turi jį atitikti; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų ir 
dėvimųjų prietaisų atveju; šiame kontekste 
primena, kad duomenų rinkiniai, kuriuose 
įvairaus tipo duomenys yra neatskiriamai 
susiję, visuomet laikomi asmens 
duomenimis, taip pat tuo atveju, kai 
asmens duomenys sudaro tik nedidelę 
duomenų rinkinio dalį;

Or. en

Pakeitimas 29
Maria Grapini

Nuomonės projektas
3 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

3. primena, kad tvarkant asmens 
duomenis, įskaitant jų perdavimą, visada 
turi būti laikomasi Sąjungos duomenų 
apsaugos acquis; atsižvelgdamas į tai 
pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias ribas 
tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 

3. primena, kad tvarkant ir saugant 
asmens duomenis, įskaitant jų perdavimą, 
visada turi būti laikomasi Sąjungos 
duomenų apsaugos acquis; atsižvelgdamas 
į tai pabrėžia, kad būtina nubrėžti aiškias 
ribas tarp asmens ir ne asmens duomenų 
tvarkymo Komisijos įvardytose duomenų 
erdvėse, ypač išmanių susietųjų produktų 
atveju; šiame kontekste primena, kad 
duomenų rinkiniai, kuriuose įvairaus tipo 
duomenys yra neatskiriamai susiję, 



AM\1216435LT.docx 19/38 PE659.076v01-00

LT

visuomet laikomi asmens duomenimis; visuomet laikomi asmens duomenimis;

Or. ro

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

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. įspėja, kad reikia atsargiai naudoti 
neapibrėžtas duomenų „pakartotinio 
naudojimo“ ir „duomenų altruizmo“ 
sąvokas; ragina Komisiją aiškiai apibrėžti 
šias sąvokas ir jas suderinti su 
nusistovėjusiais duomenų apsaugos 
principais, tokiais kaip tikslų ribojimo 
principas, pagal kurį reikalaujama, kad 
duomenys būtų tvarkomi „nustatytais, 
aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais“;

Or. en

Pakeitimas 31
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
3 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3a. pabrėžia, kad nuolat didėja 
nacionalinių duomenų apsaugos 
priežiūros institucijų (DAI) darbo svarba, 
ir ragina valstybes nares užtikrinti 
tinkamą savo DAI finansavimą ir 
išteklius;

Or. en

Pakeitimas 32
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Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
3 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3b. Duomenų erdvės
pabrėžia, kad asmenų pasitikėjimą galima 
įgyti tik saugiomis ir apsaugotomis 
duomenų erdvės struktūromis, kuriomis 
visapusiškai gerbiamos jų pagrindinės 
teisės, taip užtikrinant teisinį tikrumą, 
paslaugų įsitvirtinimą, taip pat 
konkurencinius pranašumus ir stabilius 
įmonių verslo modelius;

Or. en

Pakeitimas 33
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
3 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3c. pabrėžia teisinę asmens duomenų 
apsaugos hierarchiją, ypač atsižvelgiant į 
galimybę kurti asmens duomenų 
tarpininkus arba asmens duomenų 
erdves; pabrėžia BDAR ir E. privatumo 
direktyvoje numatytus principus ir ragina, 
kad šie principai būtų visų tokių projektų 
pagrindas; pabrėžia, kad tokios duomenų 
erdvės turėtų būti nuo pat pradžių 
kuriamos, apibrėžiamos ir naudojamos 
laikantis duomenų apsaugos principų, 
t. y. pritaikytosios duomenų apsaugos ir 
standartizuotosios duomenų apsaugos, 
taip pat įgyvendinant griežtas saugumo 
priemones;

Or. en
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Pakeitimas 34
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
3 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

3d. atsižvelgdamas į bendrą Europos 
sveikatos duomenų erdvę, primena, kad,, 
ypatingų kategorijų asmens duomenų 
(pvz., biometrinių, genetinių ir sveikatos 
duomenų) tvarkymas, nepaisant to, kad 
šie duomenys laikomi didelės vertės 
duomenų rinkiniais, iš esmės yra 
draudžiamas, išskyrus tam tikras griežtas 
išimtis, kai laikomasi specialių duomenų 
tvarkymo taisyklių ir visada taikoma 
pareiga atlikti poveikio duomenų 
apsaugai vertinimą; pabrėžia, kad 
neteisėtas ar nesaugus neskelbtinų 
duomenų naudojimas gali turėti 
pražūtingų ir negrįžtamų padarinių 
susijusiems asmenims;

Or. en

Pakeitimas 35
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
duomenų erdvėse, – ypač duomenis 
naudojant teisėsaugai ES gerinti, – turi būti 
visapusiškai paisoma ES teisės, įskaitant 
proporcingumo principą ir duomenų 
apsaugos be privatumo normas;

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
duomenų erdvėse, – ypač duomenis 
naudojant teisėsaugai ES gerinti, – turi būti 
visapusiškai paisoma ES teisės, įskaitant 
proporcingumo principą ir duomenų 
apsaugos bei privatumo normas; pabrėžia 
galimybę tobulinti teisėsaugos kokybę ir 
kovoti su šališkumu, jei toks gali būti, 
renkant patikimus duomenis ir padarant 
juos prieinamus visuomenei, pilietinei 
visuomenei ir nepriklausomiems 
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ekspertams;

Or. en

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

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
duomenų erdvėse, – ypač duomenis 
naudojant teisėsaugai ES gerinti, – turi būti 
visapusiškai paisoma ES teisės, įskaitant 
proporcingumo principą ir duomenų 
apsaugos be privatumo normas;

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
duomenų erdvėse, – ypač duomenis 
naudojant teisėsaugai ES gerinti, – turi būti 
visapusiškai paisoma ES teisės, įskaitant 
proporcingumo principą ir duomenų 
apsaugos bei privatumo normas; pabrėžia, 
kad valstybės institucijoms turėtų būti 
leidžiama naudoti asmens duomenis ir 
dirbtinį intelektą tik griežtai vykdant 
demokratinę priežiūrą ir taikant 
papildomas apsaugos priemones nuo 
piktnaudžiavimo jais;

Or. en

Pakeitimas 37
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
4 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
duomenų erdvėse, – ypač duomenis 
naudojant teisėsaugai ES gerinti, – turi 
būti visapusiškai paisoma ES teisės, 
įskaitant proporcingumo principą ir 
duomenų apsaugos be privatumo normas;

4. pabrėžia, kad viešojo 
administravimo institucijoms skirtose 
bendrose Europos duomenų erdvėse, – 
ypač susijusiose su duomenų naudojimu 
siekiant pagerinti teisėsaugos prieigą prie 
duomenų ES, – turi būti visapusiškai 
paisoma ES teisės, įskaitant būtinumo ir 
proporcingumo principus, taip pat 
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privatumo ir asmens duomenų apsaugos, 
nekaltumo prezumpcijos ir procedūrines 
normas;

Or. en

Pakeitimas 38
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad valstybių dalijimasis 
duomenimis teisingumo ir vidaus reikalų 
srityse taikant Europos informacines 
sistemas (SIS, VIS, sistema EURODAC, 
ETIAS, BED) suteikia tam tikrą galimybę 
stiprinti Europos piliečių saugumą ir 
didinti ES vidaus ir išorės sienų kontrolės 
ir apsaugos pajėgumus, įgyvendinti 
migracijos ir prieglobsčio politiką ir 
kovoti su terorizmu ir nusikalstamumu;

Or. fr

Pakeitimas 39
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
4 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4a. pabrėžia, kad bet kokia teisėsaugos 
prieiga prie viešai ar privačiai saugomų 
asmens duomenų erdvėse turi būti 
pagrįsta ES ir valstybių narių teisės 
aktais, griežtai apsiriboti tik tuo, kas 
būtina ir proporcinga, kartu taikant 
atitinkamas apsaugos priemones; 
pabrėžia, kad bet koks tolesnis asmens 
duomenų tvarkymas turi visiškai atitikti 
ES duomenų apsaugos teisės aktus;
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Or. en

Pakeitimas 40
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. pabrėžia tam tikrų teismų sistemai 
skirtų dirbtinio intelekto taikomųjų 
programų, vadinamųjų „teisinių 
technologijų“, apribojimus; šiuo atžvilgiu 
pabrėžia galimai sunkias neigiamas 
pasekmes, ypač teisėsaugos ir teisingumo 
srityje, kai asmenys pernelyg pasitiki iš 
pažiūros objektyviu ir mokslišku dirbtinio 
intelekto priemonių pobūdžiu ir 
neatsižvelgia į tai, kad jų rezultatai gali 
būti neteisingi, neišsamūs, neaktualūs ar 
diskriminaciniai; primena, kad galutiniai 
teisiniai sprendimai turi būti priimti 
teisėjų, remiantis suverenia diskrecija, 
kiekvienu konkrečiu atveju;

Or. en

Pakeitimas 41
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4b. mano, kad operaciniam 
informacinių sistemų sąveikos 
įgyvendinimui iki 2022–2023 m. laikantis 
ES teisės aktuose nustatytų terminų turi 
būti teikiama pirmenybė kuriant saugumo 
sąjungą ir įgyvendinant migracijos ir 
prieglobsčio politiką; mano, jog būtina 
skirti finansinių išteklių agentūrai „eu-
LISA“, siekiant sukurti tvirtą ir saugią 
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valstybių narių policijos ir teisminių 
institucijų ir ES agentūrų dalijimosi 
duomenimis IT infrastruktūrą;

Or. fr

Pakeitimas 42
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. Su duomenimis susijusios teisės – 
asmenų įgalėjimas 
pabrėžia, kad asmenys turėtų turėti 
visišką nuosavybės teisę į savo duomenis 
ir jiems turėtų būti toliau padedama 
įgyvendinti savo duomenų apsaugos ir 
privatumo teises, susijusias su jų 
sukurtais duomenimis; pabrėžia, kad 
daugumos asmenų techniniai gebėjimai 
suprasti duomenų ekosistemų, kuriose jie 
pateikiami, sudėtingumą ir jomis naudotis 
yra nenuoseklūs, kaip ir jų gebėjimas 
nustatyti, kokius duomenis, įskaitant 
metaduomenis, jie iš tikrųjų kuria, ypač 
realiuoju laiku, t. y. per susietuosius ir 
dėvimuosius prietaisus;

Or. en

Pakeitimas 43
Fabienne Keller, Dragoş Tudorache

Nuomonės projektas
4 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

4c. pabrėžia, kad Europolas kaip 
valstybių narių teisėsaugos tarnybų 
keitimosi informacija apie nusikalstamas 
veikas ir jos analizės centras atlieka 
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svarbų vaidmenį; pažymi, kad 
pastaraisiais metais valstybės Europolui 
perdavė didelį duomenų kiekį, taip 
skatindamos siekti teisės aktų sistemos ir 
su agentūros įgaliojimais susijusių 
pokyčių užtikrinant didesnes informacijos 
ir asmens duomenų tvarkymo, naudojimo 
ir valdymo garantijas;

Or. fr

Pakeitimas 44
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. akcentuoja teisę į duomenų 
perkeliamumą ir prieigos prie duomenų 
teises, numatytas Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente; perspėja dėl 
technologinio susaistymo pavojų, ypač 
jautriuose sektoriuose, kai šio teisės nėra 
tinkamai užtikrinamos; tikisi, kad remiantis 
būsimuoju duomenų aktu bus padedama 
užtikrinti šias teises;

5. akcentuoja teisę į duomenų 
perkeliamumą ir duomenų subjekto 
prieigos teises, numatytas Bendrajame 
duomenų apsaugos reglamente; perspėja 
dėl technologinio susaistymo pavojų, ypač 
jautriuose sektoriuose, kai šio teisės nėra 
tinkamai užtikrinamos; ragina Komisiją ir 
valstybes nares toliau gerinti asmenų 
galimybes naudotis veiksmingomis 
teisinės gynybos priemonėmis pagal 
BDAR; tikisi, kad remiantis būsimuoju 
duomenų aktu bus padedama užtikrinti šias 
teises ir prasmingai jomis naudotis;

Or. en

Pakeitimas 45
Paul Tang

Nuomonės projektas
5 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

5. akcentuoja teisę į duomenų 
perkeliamumą ir prieigos prie duomenų 

5. akcentuoja teisę į duomenų 
perkeliamumą ir prieigos prie duomenų, jų 
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teises, numatytas Bendrajame duomenų 
apsaugos reglamente; perspėja dėl 
technologinio susaistymo pavojų, ypač 
jautriuose sektoriuose, kai šio teisės nėra 
tinkamai užtikrinamos; tikisi, kad remiantis 
būsimuoju duomenų aktu bus padedama 
užtikrinti šias teises;

ištaisymo ir ištrynimo teises, numatytas 
Bendrajame duomenų apsaugos 
reglamente; perspėja dėl technologinio 
susaistymo pavojų, ypač jautriuose 
sektoriuose, kai šio teisės nėra tinkamai 
užtikrinamos; tikisi, kad remiantis 
būsimuoju duomenų aktu bus padedama 
užtikrinti šias teises;

Or. en

Pakeitimas 46
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
5 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5a. yra susirūpinęs dėl platformų ir 
paslaugų, kuriomis jų naudotojai 
specialiai pririšami prie konkrečios 
platformos ir taip padidinama jos 
dominuojanti galia rinkoje ir galimybė 
tiksliau profiliuoti savo naudotojus, 
sukuriant itin intervencinius ir atvirus 
naudotojų profilius; todėl ragina Komisiją 
užtikrinti skaitmeninių paslaugų 
sąveikumą ir duomenų perkeliamumą; 
šiuo atžvilgiu atkreipia dėmesį į programų 
sąsajas (API), kurios suteikia vartotojui 
galimybę susisiekti tarp platformų ir taip 
padidina jų galimybes rinktis iš skirtingų 
sistemų ir paslaugų rūšių;

Or. en

Pakeitimas 47
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
5 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas
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5b. ragina sukurti lengvai naudojamas 
ir patikimas nuasmeninimo ir, kai 
įmanoma, pseudoniminimo sistemas, 
kurias būtų galima įdiegti tais atvejais, kai 
asmenys, pageidaujantys tai padaryti, 
leistų naudoti savo sukurtus duomenis, 
kurie visada laikomi asmens duomenimis, 
visuomenės gerovės tikslais (vadinamasis 
„duomenų altruizmas“); pabrėžia, kad 
asmenims neturėtų būti daromas 
spaudimas taip elgtis, bet veiksmai iš 
tikrųjų būtų pagrįsti altruizmu ir negalėtų 
būti susieti su tiesiogine nauda ar 
pranašumais subjektams, kurie nuspręstų 
leisti naudoti savo asmens duomenis;

Or. en

Pakeitimas 48
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
5 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5c. pabrėžia, kad bet koks asmens 
duomenų, sukauptų iš socialinės 
žiniasklaidos šaltinių, naudojimas turi 
atitikti BDAR arba būti negrįžtamai 
anonimiškas;

Or. en

Pakeitimas 49
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
5 d dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

5d. Kibernetinis saugumas ir saugus 
tapatybės nustatymas



AM\1216435LT.docx 29/38 PE659.076v01-00

LT

pabrėžia, koks svarbus kibernetinis 
saugumas, pagrįstas tarptautine teise ir 
sutartomis atsakingo valstybės elgesio 
kibernetinėje erdvėje normomis, kad 
skaitmeninės ekosistemos teiktų 
visapusišką naudą asmenims, įmonėms ir 
visuomenei; pažymi, kad valstybės narės 
turi skubiai imtis suderintų veiksmų, kad 
užtikrintų pagrindinę kibernetinę higieną;

Or. en

Pakeitimas 50
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

6. ragina imtis griežtų praktinių 
priemonių, pvz., privalomos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo sistemos, siekiant 
užimti asmens duomenų saugumą ir 
užkirsti kelią duomenų nutekėjimui;

6. pabrėžia, kokios svarbus IT 
saugumas ir IT sistemų atsparumas, 
siekiant užtikrinti asmens duomenų 
saugumą ir užkirsti kelią netinkamam 
duomenų naudojimui; ragina Komisiją 
pasiūlyti tinkamas atsargumo priemones, 
tokias kaip reikalavimas naudoti 
pažangiausią IT saugumo ir šifravimo 
įrangą, taikyti „pritaikytojo saugumo“ 
principą ir privalomą kibernetinio 
sertifikavimo sistemą, siekiant padidinti 
pasitikėjimą duomenų erdvėmis, jų 
saugumą ir saugą, kurie yra joje 
numatyti;

Or. en

Pakeitimas 51
Maria Grapini

Nuomonės projektas
6 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas
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6. ragina imtis griežtų praktinių 
priemonių, pvz., privalomos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo sistemos, siekiant 
užimti asmens duomenų saugumą ir 
užkirsti kelią duomenų nutekėjimui;

6. ragina imtis griežtų praktinių 
priemonių, pvz., privalomos kibernetinio 
saugumo sertifikavimo sistemos, siekiant 
užimti asmens duomenų saugumą, 
konfidencialumą bei prieglobą ir užkirsti 
kelią duomenų nutekėjimui;

Or. ro

Pakeitimas 52
Ioan-Rareş Bogdan

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. primena, kad reikia parengti 
visapusišką vaikų apsaugos ir saugos 
skaitmeninėje aplinkoje politiką; todėl 
ragina Komisiją imtis visų būtinų 
priemonių ir įtraukti specialias vaikų 
apsaugos priemones į strategiją;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6a. įspėja, kad reikia atsargiai 
pasikliauti anoniminimu kaip asmens 
duomenų apsaugos priemone, 
atsižvelgiant į žinomą jo ribotumą; 
pabrėžia techninių ekspertų išvadas, kad 
visiškas anoniminimas yra praktiškai 
neįmanomas;

Or. en
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Pakeitimas 54
Sophia in 't Veld, Michal Šimečka, Moritz Körner, Abir Al-Sahlani, Olivier Chastel

Nuomonės projektas
6 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6b. primena, kad bet kokioms 
būsimame duomenų valdymo akte ir 
duomenų akte numatytoms priemonėms, 
susijusioms su asmens duomenų 
tvarkymu, turi būti taikoma duomenų 
apsaugos institucijų priežiūra, 
vadovaujantis BDAR nustatytomis 
sąlygomis, siekiant užtikrinti, kad 
skatinant inovacijas taip pat būtų 
atsižvelgta į piliečių teises;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 c dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

6c. mano, kad Europos duomenų 
inovacijų valdybos sudėtis yra nepaprastai 
svarbi siekiant užtikrinti, kad būtų 
laikomasi pagrindinių teisių; todėl ragina 
Komisiją sukurti subalansuotą sudėtį, 
užtikrinant vienodą pramonės, NVO, 
vartotojų grupių ir akademinės 
bendruomenės atstovavimą;

Or. en

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

Nuomonės projektas
6 d dalis (nauja)
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Nuomonės projektas Pakeitimas

6d. ragina Komisiją padidinti 
finansavimą privatumo apsaugos 
produktų ir paslaugų plėtrai ES, kad 
duomenų strategija būtų naudinga ES 
piliečiams ir būtų skatinamos inovacijos, 
kuriomis laikomasi žmogaus teisių ir jos 
skatinamos;

Or. en

Pakeitimas 57
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas.

7. atkreipia dėmesį į Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; mano, kad 
taikant šio pobūdžio sistemą būtų galimas 
saugesnis tarpvalstybinis paslaugų, kurių 
atveju būtini asmens tapatybės duomenys, 
teikimas; atsižvelgdamas į tai, primena 
anonimiškumo svarbą, ypač moterims, 
LGBTIQ ir pažeidžiamoms grupėms, 
kurios juo remiasi internete; todėl prašo 
Komisijos įpareigoti platformas ir 
paslaugų teikėjus, kurie naudoja e. ID 
pagrįstą prisijungimo ar tikrinimo 
paslaugą, siūlyti prisijungimo arba 
patvirtinimo rankiniu būdu parinktį kaip 
numatytąją parinktį, dėl kurios bus 
siūlomos tos pačios paslaugos, palyginus 
su e. ID pagrįsta parinktimi; pabrėžia, 
kad bet kokia e. ID pagrįsta prisijungimo 
arba tikrinimo parinktis turi būti sukurta 
laikantis BDAR duomenų kiekio 
mažinimo principo, kad paslaugų 
teikėjams ar platformai, naudojantiems 
e. ID pagrįstą prisijungimą ar tikrinimą, 
būtų techniškai įmanoma rinkti 
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atpažįstamus prisijungimo duomenis, o 
sukaupti ir saugomi duomenys būtų 
minimalūs; pabrėžia, kad prisijungimo ar 
tikrinimo paslaugos neturėtų būti 
naudojamos naudotojams sekti įvairiose 
interneto svetainėse; pabrėžia, kad e. ID 
pagrįstos prisijungimo ar tikrinimo 
paslaugos turėtų būti taikomos tik tada, 
kai platforma ar paslaugos teikėjas turi 
nustatyti asmens tapatybę, patvirtinti 
autentiškumą arba patikrinti amžių pagal 
įstatymą; pabrėžia, kad naudoti 
specifinius domeno pseudonimus turėtų 
būti įmanoma, kai tai įmanoma techniniu, 
veiklos ar teisiniu požiūriu, ir tai turėtų 
būti numatytoji galimybė; primena, kad 
valstybės narės ir Sąjungos institucijos 
turi užtikrinti, kad elektroninė 
informacija išliktų saugi ir kad duomenų 
tvarkymas būtų skaidrus ir vykdomas tik 
tuo atveju, kai duomenys reikalingi 
vartotojui identifikuoti, tik teisėtu tikslu, o 
ne komerciniais tikslais, ir jie neturi būti 
naudojami siekiant apriboti bendrą 
prieigą prie interneto ar informacinės 
visuomenės paslaugų; pabrėžia, kad 
identifikavimo sistemos kelia pavojų 
privatumui, nes paverčia centrinę 
tapatumo nustatymo sistemą imlią 
atakoms ir netinkamam naudojimui arba 
kelia grėsmę galimybei naudotis 
platformomis ir paslaugomis su 
pseudonimais, pvz., kai asmenys mano, 
kad nepakankamai gerbiamas jų 
privatumas;

Or. en

Pakeitimas 58
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
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spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas.

spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad patikimos elektroninės 
atpažinties sistema yra elementari 
priemonė, užtikrinanti saugią prieigą prie 
skaitmeninių paslaugų ir galimybę 
elektronines operacijas vykdyti saugiau; 
kadangi tarpvalstybinio pripažinimo 
tikslais apie elektroninės atpažinties 
schemas pagal Reglamentą (ES) 
Nr. 910/2014 kol kas yra pranešusios tik 
15 valstybių narių;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas.

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas; ragina 
Komisiją išplėsti šią sistemą, siekiant 
suteikti ES piliečiams tinkamas 
priemones, kad jie galėtų gauti naudos iš 
savo asmens duomenų ir jais naudotis;

Or. en

Pakeitimas 60
Paul Tang

Nuomonės projektas
7 dalis
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Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas.

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio sistemą 
bus galimas saugesnis tarpvalstybinis 
paslaugų, kurių atveju būtini asmens 
tapatybės duomenys, teikimas ir bus 
sumažintas perteklinis duomenų rinkimas 
įmonėse;

Or. en

Pakeitimas 61
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 dalis

Nuomonės projektas Pakeitimas

7. teigiamai vertina Tarybos 2020 m. 
spalio mėn. išvadas dėl Sąjungos masto 
saugios viešosios elektroninės atpažinties 
(e. ID) sistemos sukūrimo; yra tvirtai 
įsitikinęs, kad taikant šio pobūdžio 
sistemą bus galimas saugesnis 
tarpvalstybinis paslaugų, kurių atveju 
būtini asmens tapatybės duomenys, 
teikimas.

7. pažymi, jog svarbu leisti 
anonimiškai naudotis internetinėmis 
paslaugomis kaskart, kai tai techniškai 
įmanoma ir kai pagal galiojančius teisės 
aktus nereikalaujama nurodyti tapatybę, 
nes anonimiškumas yra veiksminga 
priemonė, neleidžianti neteisėtai atskleisti 
asmens duomenų, pavogti tapatybės ir 
kitaip piktnaudžiauti internetu surinktais 
asmens duomenimis;

Or. fr

Pakeitimas 62
Anne-Sophie Pelletier

Nuomonės projektas
7 dalies 1 punktas (naujas)

Nuomonės projektas Pakeitimas

1) pabrėžia, kad asmens sveikatos 



PE659.076v01-00 36/38 AM\1216435LT.docx

LT

duomenys neturi būti tvarkomi arba 
nusavinami negavus visapusiško ir 
aiškaus atitinkamo asmens sutikimo; 
todėl asmens sveikatos duomenys turi būti 
saugomi kaip neatimama teisė;

Or. fr

Pakeitimas 63
Marina Kaljurand

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. pabrėžia, kad vienintelis būdas 
užtikrinti, kad būtų išnaudojamos visos 
skaitmeninių paslaugų teikiamos 
galimybės, yra sukurti galimybę 
naudotojų tapatybę nustatyti 
vienareikšmiškai, taip pat, kaip teikiant 
paslaugas ne internete; pažymi, kad 
tapatybės nustatymą internete galima 
pagerinti įgyvendinant eIDAS reglamente 
įtvirtintas nuostatas dėl tarpvalstybinės 
elektroninės atpažinties sąveikumo visoje 
Europos Sąjungoje; primena, kad 
valstybės narės ir Europos institucijos turi 
garantuoti, kad elektroninė atpažintis 
būtų saugi, ją taikant būtų galima 
sumažinti duomenų kiekį ir laikytis visų 
kitų BDAR aspektų;

Or. en

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

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. ragina Komisiją dėti daugiau 
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pastangų siekiant užtikrinti didėjančius 
duomenų srautus su panašiai mąstančiais 
pasauliniais partneriais, taip pat už 
Atlanto, atsižvelgiant į persvarstytą ir 
atnaujintą „privatumo skydo“ sistemą, 
pagrįstą bendromis vertybėmis ir 
visapusiška pagarba pagrindinėms 
teisėms;

Or. en

Pakeitimas 65
Paul Tang

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. palankiai vertina tvirtą požiūrį į 
duomenų bazių sąveikumo ir junglumo 
skatinimą siekiant užkirsti kelią rinkos 
galiai, pagrįstai duomenų koncentracija;

Or. en

Pakeitimas 66
Sergey Lagodinsky

Nuomonės projektas
7 a dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7a. prašo Komisijos skatinti geriausią 
patirtį, susijusią su anoniminimo 
metodais, ir toliau skatinti mokslinius 
tyrimus dėl duomenų anonimiškumo 
panaikinimo ir kaip su juo kovoti;

Or. en

Pakeitimas 67
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Paul Tang

Nuomonės projektas
7 b dalis (nauja)

Nuomonės projektas Pakeitimas

7b. mano, kad yra daug galimybių 
dalytis duomenimis mokslinių tyrimų 
tikslais; todėl palankiai vertina Komisijos 
pasiūlymą skatinti duomenų altruizmą 
viešojo intereso tikslais; ragina Komisiją 
užtikrinti kuo didesnę asmens duomenų 
apsaugą ir kad toks dalijimasis nesukeltų 
jokių duomenų pažeidimų.

Or. en


